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UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj
M: 051 688 880, 031 629 792, E: info@sigas.si, www.sigas.si

Popusti se ne seštevajo.  
Ne velja za izdelke / storitve, ki so že v akciji. 
Unovči se lahko samo en kupon na en obisk. 

Kupon je veljaven do 23.12.2012.

Ob vgradnji avtoplina vam s predložitvijo 
kupona nudimo 200 EUR popusta

200 
EUR

www.avtoplin.si
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SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj
M: 051 688 880, 031 629 792, E: info@sigas.si, www.sigas.si

Kot je v slavnostnem nago-
voru poudaril župan občine 
Brežice Ivan Molan, je bilo 
leto, ki se zaključuje, ne-
predvidljivo in polno preiz-
kušenj, a kljub temu polno 
velikih in pomembnih dogod-
kov. „Veseli me, da smo v 
tem času dokončali pomemb-
ne investicije, na katere smo 
čakali več desetletij, saj je 
bila zanje občinska blagajna 
vedno preplitva. Tako smo 
uresničili izgradnjo športne 
dvorane v Brežicah, obnovili 
grad in skupaj z državo ure-
dili podvoz Dobova.“ Vesel 
je tudi, da se v občini kljub 
trenutni krizi in varčevalnim 
ukrepom najdejo ambiciozni 
mladi, ki se odločijo za sa-
mostojno podjetniško pot. 
Pričakuje, da bo nov zagon 
lokalnemu podjetništvu dala 
tudi gradnja hidroelektrarn, 
pri čemer v sklopu te stomi-
lijonske investicije vidi tudi 
priložnost za dodatno turi-
stično ponudbo v povezavi z 
jezerom, rekreativnimi povr-
šinami in plovnostjo. Pono-
sen je na kakovostno šolstvo 

Brežiški praznik s češkim pridihom
BrežiCe – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je 27. oktobra, na pred-
večer praznika občine Brežice, potekala slavnostna seja občinskega sveta obči-
ne Brežice, na kateri so bile podeljene tudi občinske nagrade za leto 2012.

v občini, ki je z letošnjim le-
tom bogatejše za prvo gene-
racijo študentov Fakultete 
za turizem v Brežicah. Svoj 
nagovor je zaključil z bese-
dami: „Finance Občine Bre-
žice so stabilne, ker skrbno 
spremljamo porabo in nismo 
prezadolženi, zato imamo 
tudi v prihodnje prosta pro-
računska sredstva za investi-
ranje in vlaganje v razvoj. S 
sodelovanjem med mano kot 
županom, občinsko upravo, 
občinskim svetom ter občan-
kami in občani bomo uspeli 
zagotoviti kakovostno življe-
nje v naši občini.“

Župan Molan je v nadaljeva-
nju podelil občinske nagra-
de. Plaketo Občine Breži-
ce je prejela Patricia čular, 
državna sekretarka na mini-
strstvu za delo, družino in 
socialne zadeve, za izjemen 
doprinos pri razvoju občine s 
poudarkom na področju skr-
bi za mlade in uspešnem pri-

dobivanju evropskih sredstev 
ter za zasluge pri uveljavlja-
nju občine Brežice v doma-
čem in mednarodnem pro-
storu. Oktobrske nagrade 
Občine Brežice so prejeli 
anica Kranjčič za dolgole-
tno prostovoljno delo na po-
dročju turizma, ki je pripo-
moglo k prepoznavnosti in 
razvoju KS Sromlje in obči-
ne Brežice, Marjan Cvetko-
vič (v njegovi odsotnosti je 
nagrado prevzel njegov oče 
Jože Cvetkovič) za pomem-
ben prispevek k razvoju pod-
jetništva na področju gostin-
ske dejavnosti in turizma v 
KS Dobova in občini Brežice 
ter Simona rožman Strnad 
za predano delo na področju 
kulture in izjemen prispevek 
pri razvoju zborovske glasbe 
ter promocijo občine Breži-
ce. Priznanje Občine Brežice 
so prejeli Moško rokometno 
društvo Dobova ob 50-letni-
ci delovanja, Moto klub Škor-

Letošnji prejemniki oktobrske nagrade z županom Iva-
nom Molanom

PoSaVJe – Poplavni val, ki je v začetku tedna zajel večji 
del države, najhuje pa Podravje in Posočje, žal ni povsem 
prizanesel niti Posavju. Tokrat so jo najhuje odnesli v bre-
žiški občini, kjer sta poplavili tako reka Krka, zlasti na ob-
močju Krške vasi in Velikih Malenc, kot Sava, zlasti na ob-
močju Gornjega lenarta, čateža ob Savi in loč, Krškemu 
pa je Sava kljub grozečim napovedim tokrat prizanesla.

Potem ko je bil v ponedeljek popoldne za območje spodnje 
Save razglašen rdeči alarm, so prebivalci ogroženih območij 
s strahom pričakovali noč na torek in ob pomoči sil zaščite in 
reševanja preventivno umikali inventar iz ogroženih objek-
tov in jih zavarovali s protipoplavnimi vrečami. Brežiški ob-
činski štab CZ je v noči iz 5. na 6. november spremljal sta-
nje poplavne ogroženosti v spodnjem toku rek Save in Krke 
v prostorih KS Dobova in KS Krška vas, koordiniral in predla-
gal ukrepe za zmanjšanje oz. preprečitev večje škode zara-
di poplav na ogroženih območjih. »Gasilske enote so izvajale 

črpanje vode iz kletnih prostorov in pripravljale ter polnile 
protipoplavne vreče s peskom in nudile pomoč pri zavarova-
nju objektov z več kot 1500 protipoplavnimi vrečami v nase-
ljih Krška vas, Velike Malence, Čatež ob Savi, Loče in Gornji 
Lenart,« je v sporočilu za javnost zapisal poveljnik brežiške-
ga občinskega štaba CZ Darko Ferlan. V času najvišjega vo-
dostaja rek Save in Krke v torkovih jutranjih urah je bilo po-
plavljenih več bivalnih prostorov v petih stanovanjskih hišah 
(tri v Krški vasi, po ena na Velikih Malencah in v Ločah), ve-
čje število kleti, garaž in ostalih gospodarskih poslopij, visoka 
podtalnica pa je ogrožala več kletnih prostorov v ogroženih 
naseljih in turističnem kompleksu Terme Čatež. Pri zaščiti in 
reševanju so ob službah za zaščito in reševanje, pripadnikih 
občinskega štaba CZ in sodelavcih občinske uprave sodelo-
vali tudi občani prizadetih območij. 

„V Krškem je 5. in v noči na 6. november v intervenciji sode-
lovalo skupno 105 prostovoljnih in 20 poklicnih gasilcev, 23 
članov tehnično-reševalne službe pri družbi Kostak, 25 poli-
cistov Policijske postaje, štirje člani CZ in šest uslužbencev 
občinske uprave,“ je povedal poveljnik CZ občine Krško Vla-
do Grahovac. Kot je še dejal, bodo vreče na ogroženih ob-
močjih preventivno še pustili, saj so konec tedna ponovno 
napovedane padavine. Gasilci so napolnili 2300 vreč peska, 
ki so jih razdelili občanom in postavili na najbolj ogroženih 
območjih mesta. Sava je 6. novembra skozi Krško dosegla 
najvišji pretok ob 2. uri zjutraj, znašal je 3.030 m3/sek, na-
kar je proti jutru začela upadati. Kot se je izkazalo tokrat, 
po izgradnji hidroelektrarne najvišji pretok vode pred razli-
tjem znaša 3.100 m3/sek. P. P., B. M.

Poplave Posavja žal niso obšle

Pogled iz zraka na poplavljene Loče (foto: Občina Brežice)

Krka se je znova razlila v Krški vasi (foto: P. P.). 
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, rok retelj, Smilja radi

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, natja Jenko Sunčič, ljubo 
Motore, luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
nathalie letullier

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
Si56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
Si56 0298 0025 4398 083

Tisk: delo d. d. - Tiskarsko središče, 
ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (24/2012) bo izšla v 
četrtek, 22. novembra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
16. november.

nadaljevanje s 1. strani

Po pozdravnem nagovoru go-
stitelja, sevniškega župana 
Srečka ocvirka, so ne rav-
no pretirano številnemu ob-
činstvu stanje v državi, zlasti 
na svojih resorjih, predstavi-
li podpredsednik vlade in mi-
nister za zunanje zadeve Karl 
Erjavec, minister za finance 
dr. Janez Šušteršič, ministri-
ca za Slovence v zamejstvu in 
po svetu ljudmila novak, dr-
žavna sekretarka na ministr-
stvu za notranje zadeve Bar-
bara Brezigar, minister za 
zdravje Tomaž Gantar ter mi-
nister za delo, družino in soci-
alne zadeve mag. Andrej Viz-
jak. Udeleženci srečanja so 
nato v razpravi opozorili na vr-
sto težav, ki bi jih bilo po nji-
hovem mnenju nujno odpravi-
ti. Jože ratajc iz Sadjarstva 
Blanca je menil, da je gradnja 
hidroelektrarn prinesla odlič-
no priložnost za ureditev na-
makalnih sistemov, pri čemer 
upa, da ne bo ovir za izkorišča-
nje vode v ta namen. Opozoril 
je tudi na predolge in preveč 
zapletene postopke pri prido-
bivanju gradbenih dovoljenj, 
kar je izpostavil tudi direktor 
krškega Savaprojekta Peter 
žigante, ki je vlado in župa-
ne pozval še k olajšanju pogo-
jev za vstop tujih investitorjev 
v naše okolje, pa tudi k vrni-

Obisk vlade v Posavju

Posavci (zadržano) zadovoljni
SeVniCa – Posavski del vladnega obiska v obeh regijah ob Savi, Posavju in Zasavju, se je zaključil s sre-
čanjem (dela) članov vlade z župani, gospodarstveniki, poslanci in svetniki v sevniški kulturni dvorani. 
Kot je bilo slišati ob robu obiska, Posavje glede na krizo morda še najmanj stagnira v primerjavi z dru-
gimi regijami v državi.

tvi policijske uprave v Posavje. 
Vizjak je glede težav pri ume-
ščanju objektov v prostor iz-
postavil »neverjetno svobodo 
nekaterih zavodov pri zavira-
nju projektov«, Brezigarjeva 
pa je glede policijske uprave 
dejala, da bo pobudo prene-
sla ministru. Predstavniki po-
sameznih podjetij so opozori-
li še na težave tekstilne, lesne 
in papirniške industrije, vladni 
predstavniki pa so zagotovili, 
da bodo opozorila vzeli resno 
in jih poskušali upoštevati pri 
pripravljanju zakonodaje.

Posavski župani so bili z iz-
kupičkom vladnega obiska 

Posavja zmerno zadovoljni. 
Brežiški župan Ivan Molan je 
želel in dobil zagotovilo, da 
se bo gradnja HE na spodnji 
Savi, torej HE Brežice in Mo-
krice, čim hitreje nadaljeva-
la, zadovoljen je bil tudi z 
odgovori o gradnji odlagali-
šča NSRAO, projektu Feniks, 
3. razvojni osi in obstoju 
brežiške bolnišnice. »Najpo-
membneje je, da so projekti, 
ki smo jih v preteklosti zasta-
vili v Posavju, še vedno pri-
oritete in da na vladi vidijo 
možnosti za njihovo realiza-
cijo in razvoj Posavja,« je de-
jal. Krški župan mag. Miran 
Stanko je v pogovorih izpo-

stavil predvsem začetek gra-
dnje odlagališča NSRAO ter 
realizacijo t. i. protokolov, 
sklenjenih v času umeščanja 
lokacije v prostor. »Nekoliko 
ironično je, da je zadeva zdaj 
v domeni nekdanjega krške-
ga župana, zdaj pa ministra 
za kmetijstvo in okolje Fran-
ca Bogoviča, ki je zagotovil, 
da se bo izplačilo protokolov 
začelo uresničevati že letos, 
večja verjetnost pa je, da bo 
do realizacije prišlo v nasle-
dnjem letu,« je dejal Stanko. 
Gre za prvo serijo protoko-
lov v vrednosti 3,5 milijonov 
evrov za izgradnjo širokopa-
sovnega omrežja in krške ob-
voznice, v igri pa je še okoli 
osem milijonov evrov vreden 
protokol za izgradnjo infra-
strukture, ki pa je, kot pravi 
Stanko, še precej pod vpra-
šajem. »Za občino Sevnica je 
zelo aktualno vprašanje tre-
tje razvojne osi, mostu Log, 
nivojskih prehodov cesta-že-
leznica, energetske sanacije 
javnih stavb in še številna 
druga vprašanja. Obisk vlade 
je bil vsebinsko bogat, ven-
dar za pogovor o vseh vpra-
šanjih nekoliko kratek, kljub 
temu pa zelo uspešen,« je 
po obisku povedal sevniški 
župan Srečko Ocvirk.
 Peter Pavlovič

Vladna ekipa na srečanju v Sevnici, desno sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk

pijon za 20-letno uspešno prostovoljno delo in organizaci-
jo moto srečanj ter podjetje Fomes gradbeništvo d.o.o. za 
15-letno uspešno delovanje.

Na slavnostni seji, ki so jo z nastopi obogatili Mladinski pev-
ski zbor OŠ Artiče, Mešani pevski zbor Viva Brežice, godče-
vski sestav Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče, Ljud-
ski pevci Kapelski pubje, citrarski trio Glasbene šole Brežice 
ter Folklorna skupina Glasbene šole J. S. Bach Dobřany, so 

se spomnili tudi padlih mladih borcev Brežiške čete, katere 
ustanovitev je povod za praznovanje občinskega praznika, in 
padlega v vojni za Slovenijo, predstavljenih je bilo vseh 17 
javnih zavodov v občini Brežice, župan češke pobratene ob-
čine Dobřany Marek Sykora in župan Molan pa sta si v znak 
desetletnega uspešnega sodelovanja in tesnega prijateljstva 
med obema občinama izmenjala priložnostni darili. Brežiškim 
občankam in občanom je ob prazniku čestital tudi župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko, slavnostni sejo pa je povezo-
vala Bojana Zevnik. Rok Retelj

Brežiški praznik s češkim pridihom

Prejemniki priznanja Občine Brežice z županom

KrŠKo – 29. oktobra je v  Kulturnem domu potekalo sreča-
nje s predsednikom republike Slovenije in predsedniškim 
kandidatom na novembrskih volitvah dr. danilom Türkom, 
naslovljeno s sloganom predvolilne kampanje Pogovor za 
skupno dobro. Zbrane je ob tem pozval, da se v čim ve-
čjem številu udeležijo volitev in s tem pokažejo, kakšno 
državo si želijo v prihodnje.

Kot je v predstavitvi programa izpostavil dr. danilo Türk, je 
potrebno ohraniti in razvijati socialno državo, zamejiti so-
cialno razslojevanje in zmanjšati plačne razlike, v primerih 
prodaje državnega premoženja je potrebno paziti komu in za 
kakšno ceno se ta odprodaja, med drugim je bil tudi mnenja, 
da je potrebno v mednarodnih odnosih pokazati več zrelosti 
in odgovornosti. Vprašanja zbranih, teh je bilo skupno okoli 
300, so se navezovala tudi na fiskalno politiko, romsko pro-
blematiko, status in nagrajevanje vrhunskih športnikov ter 
na tematiko NOB in ohranjanja zgodovinskih vrednot. Sicer 
pa je predsednik Türk v uvodu pogovora, ki ga je vodil Ivan 
Mirt, opisal odraščanje na Bregah, kjer je preživljal počitni-
ce pri Pavlovičevih, starih starših po materini strani. Dobro 
se spominja sosedov Brežanov, Lužarjevih, Barbičevih in Ro-
stoharjevih, v spomin se mu je vtisnila „res bela cesta“, ki 
je tedaj vodila na Brege, paše krav, med katerimi je prebiral 
knjige, kako je z drugimi otroki koscem za Savo nosil okrep-
čila in da si je bržkone od pikov čebel, ki so jih na ajdovo 
polje starih staršev spustili na pašo čebelarji, okrepil imun-
ski sistem, ki je močan še danes. B. Mavsar 

Türk: Ohraniti socialno državo

Dr. Danilo Türk in moderator pogovora Ivan Mirt

KoSTanJeViCa na KrKi – Tamkajšnji občinski svet je 23. 
oktobra na 15. redni seji potrdil drugi rebalans letošnje-
ga občinskega proračuna, s katerim se predvideni prihod-
ki zvišujejo za 60 tisoč evrov na 2,789 milijona evrov, od-
hodki pa se znižujejo za 217 tisoč evrov na 2,857 milijona 
evrov, torej se občutno znižuje proračunski primanjkljaj. 

Kot je pojasnila občinska finančnica Karla Gašpar, v rebalansu 
ni več predvideno dolgoročno zadolževanje za 300 tisoč evrov 
za potrebe rekonstrukcije ceste skozi Prekopo, saj je investicija 
začasno ustavljena in naj bi se nadaljevala v prihodnjem letu. 
Osnovni šoli so morali zagotoviti dodatni transfer v višini 48 ti-
soč evrov za obnovo pomožnega objekta pri ŠRC. Občinski svet 
je pred sprejemom rebalansa opravil kar obsežno razpravo, ki 
pa se je vrtela zlasti okrog vprašanja, ali je prav, da občina za 
prevoz, postavitev in pospravljanje občinskih stolov in stojnic ob 
raznih prireditvah (drago) plačuje zasebnemu podjetju, name-
sto da bi to – prostovoljno in zastonj – naredila društva. Gašpar-
jeva je pojasnila, da gre za prispevek k delovanju društev, s če-
mer se je nekaj svetnikov strinjalo, drugi pa so menili, da je to 
dokaz, da je občina slab gospodar. „Občina zastonj posoja sto-
le, nekdo pa kasira,“ je menila svetnica Jožica lešnjak, Gorazd 
Šošter pa je dejal, da „v gospodarstvu tega ne bi plačali in bi se 
pogajali za ceno“ ter občinsko upravo pozval, naj stori enako.
Precej razprave je bilo tudi pri spremembi odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki, v skladu s katero bo družba Kostak tudi v 
kostanjeviški občini začela z odvozom ostanka mešanih odpad-
kov na vsakih 14 dni in ne več tedensko. Kot je svetnikom poja-
snil Jože leskovar iz Kostaka, želijo tako še spodbuditi ločeno 
zbiranje odpadkov, za potrebe katerega bodo uredili dodatne 
ekološke otoke in okrepili odvoz tako zbranih odpadkov. Z no-
vim načinom odvoza bodo predvidoma pričeli v decembru ali 
januarju.
Omeniti velja tudi razveljavitev glasovanja pri treh točkah dnev-
nega reda 12. redne seje, ki je potekala 10. aprila letos, ko se 
je h glasovanju prijavilo pet od sedmih prisotnih svetnikov. Ker 
Služba za lokalno samoupravo ni podala eksplicitnega odgovo-
ra, ali je bil občinski svet v tem primeru sklepčen in ker o tem 
obstajajo različne razlage, so se odločili za razveljavitev razre-
šitve svetnika Andreja Rajarja kot člana ali predsednika vseh 
odborov in komisij, v katere je bil imenovan kot član občinske-
ga sveta, zaključnega računa proračuna za leto 2011 in sklepa o 
odkupu osmih nepremičnin v k. o. Orehovec. Glasovanje o sle-
dnjih dveh točkah so nato – brez možnosti razprave – ponovi-
li, Rajar, ki se je tokrat udeležil seje, pa očitno ostaja član od-
borov in komisij.
Za mandatno obdobje naslednjih štirih let so za odgovornega 
urednika Kostanjeviških novic potrdili Gorana Milovanoviča, ki 
je to nalogo opravljal že doslej, ter sprejeli sklep o vključitvi 
kostanjeviške občine v Združenje zgodovinskih mest Sloveni-
je, kar bo občino predvidoma stalo tisoč evrov letne članarine.
 Peter Pavlovič

Posojila letos ne bodo najeli

SEVNICA - Predsednik OO SDS Sevnica in poslanec v DZ RS 
Tomaž lisec ter predsednik oo nSi Sevnica andrej Hafner 
sta 5. novembra v prostorih SdS v Sevnici na skupni novi-
narski konferenci izrazila podporo kandidatu za predse-
dnika republike Slovenije dr. Milanu Zveru.

»Dr. Milan Zver je letos dopolnil 50 let. V Sloveniji ga naj-
bolj poznamo kot nekdanjega ministra za izobraževanje in 
šport, v tujini pa je poznan predvsem kot zelo aktiven evrop-
ski poslanec. Je avtor več znanstvenih monografij in mnogih 
znanstvenih člankov ter urednik slovenskih in angleških zbor-

nikov. V svojih delih se posveča predvsem zgodovinskemu ra-
zvoju demokracije in človekovim pravicam. Je član vodstva 
različnih društev, humanitarne organizacije, vodstva SDS ter 
je mednarodno dejaven,« je delovanje kandidata za pred-
sednika slovenske države predstavljal Tomaž lisec. Andrej 
Hafner je predstavil temeljna programska izhodišča dr. Mi-
lana Zvera, ki  temeljijo na politični stabilnosti, gospodar-
skih reformah in na utrjevanju domoljubja. »Osebno z ve-
likim veseljem podpiram dr. Zvera, ker menim, da je edini 
primeren kandidat. V mednarodnih krogih ima izjemne iz-
kušnje in neposreden kontakt z večino evropskih voditeljev. 
Prizadeval si bo za enotnost in povezovanje ter za zmanjše-
vanje ideoloških in programskih razlik,« je še dejal Hafner.
 S. Radi

Podpora dr. Milanu Zveru

BREŽICE – Podporo kandidaturi dr. Milana Zvera sta v izja-
vi za javnost izrazila tudi brežiški župan Ivan Molan in IO 
SDS Brežice s predsednikom mag. Andrejem Vizjakom. »V 
času njegovega mandata ministra za šolstvo in šport so bili 
pripravljeni programi, ki so v Brežicah omogočili obnovo 
gimnazije, osnovne šole in telovadnice pri Ekonomski in tr-
govski šoli, ter programi, ki omogočajo obnovo gradu. Gle-
de na številne pridobitve v Brežicah lahko zaključujemo, 
da je bil dr. Zver izredno uspešen minister,« so zapisali.

Z znanjem in srečo do nove ure ali 
vstopnice na zabavni dogodek: 

nagradna križanka z lepimi nagradami na str. 20  
in nagradna igra za ogled predstave na str. 21.



Posavski obzornik - leto XVI, številka 23, četrtek, 8. 11. 2012 3NAŠ POGOVOR

Marija Baznik, Gorenja Piroši-
ca: Pri nas doma smo vsako leto 
pravočasno pripravljeni na zimo. 
Tako smo že pred časom poskr-
beli, da nas ne bo zeblo in bomo 
„založeni“, zamenjali smo tudi 
že pnevmatike. Sama kuham so-
kove in vlagam domače pridelke, 
tako da nam ozimnice ne zmanj-
ka. Poletje mi je sicer ljubše od 
zime, dolge zimske večere pogo-
sto izkoristim za izdelavo rezan-
cev, zamotijo pa me tudi vnuki.

alojz Stopinšek, Krško: 
Z leti se človek ne veseli več 
zime tako kot v mladosti in oseb-
no mi bolj prija toplota. Smo pa 
na zimo kar se da pripravljeni, 
čeprav je prvi sneg, ki že leta ni 
bil tako zgodaj, res nekoliko pre-
senetil. Tudi s tem, koliko ško-
de je povzročil, pri nas doma je 
denimo polomil kakije. Pripra-
vili pa smo si zadostno zalogo 
ozimnice, ogrevali pa se bomo 
kombinirano na olje in drva.

izet Baltić, Krško: 
Mislim, da sem na zimo pripra-
vljen. Ker živim v bloku, je za 
kurjavo poskrbel upravljalec, 
ozimnico smo pripravili, na av-
tomobilu sem zamenjal gume, 
nalil antifriz, zimsko čistilo za 
stekla itd. Zime sicer nimam 
najbolj rad. Trikrat tedensko ho-
dim na dializo, imam tudi slad-
korno bolezen, tako da zime ne 
prenašam najbolje. Če človek ni 
zdrav, mu mraz pač ne prija.

Mihaela Jazbec, Podvrh: 
Zima je čas, ko se človek umi-
ri in dela načrte za prihodnje 
leto, zato se je vedno znova 
razveselim. Na zimo se v dru-
žini vedno pravočasno pripra-
vimo. Za kurjavo poskrbimo že 
spomladi. Kmetujem na ekolo-
ški način in vsa ozimnica z do-
mačega vrta je pripravljena. Na 
avtu so že zimske pnevmatike 
- zaradi varnosti. Rada imam 
sneg, čeprav je letos prehitro 
pobelil naše livade.

Zima je letos pokazala zobe zelo zgodaj, že v zadnjih 
dneh oktobra, zato nas je zanimalo, ali in kako ste pri-
pravljeni na njo s kurjavo, ozimnico, zimskimi pnev-
matikami na avtomobilu itd., pa tudi, ali se zimskega 
časa veselite.

anketa

Pripravljeni na zimo?

Ste Posavka in to ostajate. 
Osnovno šolo ste najprej 
obiskovali v domači loki in 
nato zaključili v Sevnici. Po 
zaključenem študiju v Mari-
boru ste se vrnili v rodno po-
krajino. Zakaj?
Bila sem štipendistka sevni-
škega Tanina in tam sem tudi 
pričela svojo poklicno pot. V 
resnici me nikoli ni vleklo v 
velika mesta, želela sem se 
preizkusiti v okolju, ki sem ga 
poznala. Ne nazadnje je tudi 
moja ljubezen ostala v doma-
či pokrajini. 

Z vodstveno funkcijo ste za-
čeli kmalu po prihodu v pod-
jetje. Kaj vam je predsta-
vljala? Kako ste jo sprejeli?
V Inpletu sem najprej pričela 
delati v nabavi, nato sem na-
daljevala v prodaji na izvozu 
in obe pretekli funkciji sta mi 
pomagali, da mi prevzem vod-
stva podjetja ni predstavljal 
večjega problema. Od začet-
ka sem se trudila dobro spo-
znati vse procese, da sem laž-
je opravljala svoje delo, in to 
je bila velika prednost. Zelo 
pomembno pa je bilo spozna-
nje, da mi zaupajo sodelavci 
in zaposleni. Brez tega zau-
panja ponudbe za vodstveno 
funkcijo ne bi sprejela. 

Ste tudi mati in žena. na ka-
kšen način usklajujete oseb-
ne in družinske želje s po-
klicno potjo? 
Tiste družinske obveznosti, 
kjer je bila moja prisotnost 
res potrebna, so imele vedno 
prednost pred službo. Zapisa-
la sem jih na koledar skupaj s 
službenimi obveznostmi, da ne 
bi pozabila.
V službi je vsakdo nadome-
stljiv, v družini pa ne. Pri osta-
lih obveznostih so mi bili v ve-
liko pomoč mož in družina, za 
kar sem jim res hvaležna. Si-
cer pa verjamem, da je bolj 
pomembna kvaliteta skupaj 
preživetega časa in ne toliko 
količina. Sedaj sta hčeri že od-
rasli in upam, da bo tudi več 
časa za moje osebne želje.

Menite, da ste ena izmed 
uspešnih posavskih poslov-
nih žensk, ki s svojim nači-
nom vodenja zagotavlja de-
lovna mesta? 
V Inpletu smo uspeli ohrani-
ti večino delovnih mest, smo 
se pa morali tudi mi nepresta-
no prilagajati aktualnim raz-
meram. To je glede na ne-
katere manj srečne zgodbe 
nedvomno uspeh - še pose-
bej v panogi, ki je praktično v 
očeh marsikoga že odpisana. 
Res je taktirka v mojih rokah, 
a zgodba Inpleta je rezultat tr-
dega dela, znanja ter prizade-
vanja mojih sodelavcev in vseh 
zaposlenih. 

že nekajkrat ste opozorili na 
pomanjkanje primernih raz-
pisov za državno pomoč za 
tekstilce. Se je morda že kaj 
spremenilo?
Trenutno čakamo na izid za-
dnjega razpisa. Bomo vide-
li, kaj bo. A dokler bo sistem 

Helena Zidarič Kožar, direktorica podjetja Inplet pletiva d.o.o. Dolnje Brezovo

V službi je vsakdo nadomestljiv,
v družini pa ne
SeVniCa - razvoj podjetja inplet pletiva, ki v letošnjem letu praznuje 30-letnico delovanja in bo na 
petkovi svečanosti ob sevniškem občinskem prazniku prejelo najvišje priznanje – grb občine Sevnica, 
predstavlja 48-letna univ. dipl. oec. Helena Zidarič Kožar iz loke pri Zidanem Mostu, ki je v podjetju 
zaposlena od leta 1995, vodi pa ga od leta 2000. Podjetje, ki zaposluje 82 delavk in delavcev, je vodilni 
proizvajalec elastičnih in neelastičnih pletiv za perilo, vezenine, športna in otroška oblačila v Sloveniji, 
vse bolj pa se uveljavlja tudi na zahtevnem evropskem trgu. Vsi njihovi izdelki ustrezajo visokim ekolo-
škim standardom v skladu z oKo TeX 100 certifikatom. 

deloval tako netransparentno 
in bo uspeh na razpisih bolj 
kot od vsebine odvisen od ra-
znih svetovalnih podjetij, ki 
se ukvarjajo s pripravo razpi-
sov, ne pričakujem bistvenega 
izboljšanja. Problem razpisov 
pa je ne nazadnje tudi sam 
namen. Lahko dobite subven-
cijo za popolnoma novo inve-
sticijo, ne pa recimo za inve-
sticijo novega stroja. Tisti, ki 
o tem odločajo, se premalo 
zavedajo, da je slovenska in-
dustrija zastarela in jo je po-
trebno posodobiti. Vsako pro-
izvodno podjetje, ki danes še 
deluje in ima zdravo bilanco, 
bo vsako subvencijo dobro iz-
koristilo. 

To pomeni, da pogrešate raz-
pise, s katerimi bi lahko iz-
boljšali tudi obstoječe stanje 
v tovarni oz. v podjetju?
Vsekakor. Tekstilni izdelki so 
verjetno eni izmed redkih, 
kjer so se cene gotovih izdel-
kov v zadnjih letih stalno zni-
ževale, nasprotno pa so vsi 
ostali stroški rasli. Cena ener-
gentov se je na primer skoraj 
podvojila. V takih razmerah 
je jasno, da je nemogoče do-
segati visoke dobičke in temu 
je potrebno prilagoditi tudi 
obseg vlaganj. 

Zaradi cenejše delovne sile 
mnoga slovenska podjetja 
selijo proizvodnjo na tuje … 
Vaše mnenje?
Današnje selitve se dogaja-
jo tudi zato, ker v Sloveniji ni 
več kvalificirane delovne sile. 
S trenutnim izobraževalnim 
sistemom, predvsem na po-
dročju srednješolskega izobra-
ževanja, na primer v Sloveniji 
ne morete več odpreti tekstil-
ne tovarne, podobno pa je tudi 
v nekaterih drugih panogah in 
povsod v zahodni Evropi. Naši 
največji kupci so proizvodnjo 
razselili po vsem svetu, ven-
dar se praviloma izdelki, ki jih 
proizvajajo na Daljnem vzho-
du, tudi prodajo na teh odda-
ljenih področjih. Proizvodnja, 
ki so jo preselili na področja 
vzhodne Evrope in v nekda-

nje skupne države, pa je za 
nas prednost zaradi geograf-
ske bližine teh lokacij. Selitev 
proizvodnje izključno zaradi 
cene delovne sile je le kratko-
trajna, saj se tudi na podro-
čjih, kjer je bila v preteklosti 
delovna sila najcenejša, stro-
ški dela dvigujejo. 

Pred leti ste imeli industrij-
sko prodajalno na Dolnjem 
Brezovem in prodajalno v 
Sevnici. razmišljate, da bi 
ju ponovno odprli?
O tem ne razmišljamo, saj 
v njej nimamo praktično kaj 
prodajati. Gotovi tekstil-
ni izdelki so tako poceni, da 
se marsikomu sploh ne spla-
ča več šivati. Poleg tega pa 
skoraj 90 % naše proizvodnje 
zavzemajo specialni elastični 
materiali za fino žensko peri-
lo, ki pa so manj primerni za 
gornja oblačila. 

Kako sodelujete z lokalnim 
okoljem? Se vam zdi, da ste 
v njem dovolj prepoznavni? 
Po svojih najboljših močeh se 
trudimo, da bi bili okolju pri-
jazni ter se na različne pobu-
de in prošnje odzovemo po 
svojih močeh. Prepoznavnost 
v lokalnem okolju pa za našo 
prodajno uspešnost ni več 
ključna, saj že 90 % naše pro-
daje ustvarimo na tujem. 

Kako je z naročili, jih je do-
volj? 
Naročil imamo dovolj. Je pa 
dejstvo, da že vse leto opa-
žamo, da kupci naročajo v 
manjših količinah in večkrat 
ter so vse bolj zahtevni glede 
dobavnih rokov. Temu se je s 
procesno proizvodnjo izredno 
težko prilagajati. Pri bolj raz-
drobljeni proizvodnji je tudi 
težje dosegati zahtevano ka-
kovost, tudi produktivnost je 
manjša, stroški pa višji. A tako 
je stanje na trgu in skušamo 
se prilagajati. 

Kdo so vaši najboljši poslov-
ni partnerji? 
Naši največji kupci so uve-
ljavljene blagovne znamke 

ženskega perila, ki deluje-
jo na globalnem trgu. Zara-
di zahtevnosti izdelkov upo-
rabljajo evropske materiale 
in imajo pod kontrolo celoten 
proces izdelave izdelka. Naj-
več svetovno znanih blagovnih 
znamk je še vedno v Franci-
ji, zato tam tudi največ pro-
damo. Ostala največja tržišča 
so še Nemčija, Belgija in Ita-
lija, dobrih 10 % pa še vedno 
prodamo doma, kjer približno 
polovico prodaje predstavlja 
Lisca. Naši ključni dobavitelji 
prav tako prihajajo iz tujine. 
Preje uvažamo iz Španije, Ita-
lije, Nemčije in Nizozemske, 
žal pa le nekaj malega kupi-
mo tudi doma. 

Kakšen je vaš odnos z lastni-
kom, s sevniško lisco?
Lisca je naš lastnik in še vedno 
eden večjih kupcev. Pri našem 
dosedanjem tehnološkem in 
tržnem razvoju je podpora la-
stnika ključna in to smo, kljub 
nekaterim slabšim letom in 
temu primernim poslovnim re-
zultatom, vedno imeli. 

V podjetju se zavedate po-
mena ekologije …
Ekologija je naš velik izziv za-
radi barvarne. Tu smo polovi-
co dela postorili že sami z za-
menjavo tehnologije ekološko 
spornega kemičnega čiščenja, 
ki smo ga nadomestili s pra-
njem v vodnem mediju. Pred 
nami je še izgradnja skupne 
čistilne naprave, za katero si 
skupaj z Občino Sevnica priza-
devamo že dolga leta. Trenu-
tno poteka javni razpis za iz-
bor izvajalca in upamo, da bo 
uspel in se bo naprava končno 
pričela graditi. V nasprotnem 
primeru bo resno ogroženo 
nadaljnje delovanje podjetja. 

Povejte nam še nekaj o vizi-
ji razvoja podjetja.
Želimo ostati najboljši sloven-
ski proizvajalec pletiv in eden 
najboljših v Evropi. To pomeni 
doseganje poslovnih rezulta-
tov, kot jih dosega naša kon-
kurenca v tujini. Fokus naše-
ga delovanja bo neprestani 
tržni in tehnološki razvoj ter 
usmerjenost na kupce višjega 
in visokega cenovnega razre-
da, ki v svojih izdelkih upo-
rabljajo evropske materiale.

Kaj vam pomeni občinsko 
priznanje, ki ga boste v pe-
tek prejeli na slovesnosti ob 
prazniku občine Sevnica? 
Priznanje je velika čast in 
nagrada vsem zaposlenim v 
podjetju, ki se vsak dan tru-
dijo kljub težavnim delov-
nim in ekonomskim razme-
ram. Še posebej je priznanje 
pomembno v času krize, ko 
ekonomsko okolje ne omogo-
ča doseganja takih rezultatov, 
ki so nagrada sami po sebi. 

Vodilo, ki vas bo spremljalo 
v prihodnosti …
Če smo zmogli toliko, zmore-
mo še več. Dokler nam bodo 
zaupali kupci in si bomo zau-
pali med seboj, bo vse v redu!
 Smilja Radi

Helena Zidarič Kožar

KrŠKo/PoSaVJe - Predstavniki območnih veteranskih 
združenj Posavja, Združenja veteranov vojne za Slove-
nijo, Združenja slovenskih častnikov, Združenja za vre-
dnote noB in Policijskega veteranskega združenja Sever 
Posavja so 29. oktobra podpisali skupno izjavo o kršenju 
in kratenju pravic, ki so jih pridobili na podlagi Zakona o 
vojnih veteranih.

Kakor so poudarili predsedniki sodelujočih organizacij, je 
država na podlagi upora proti okupatorju med 2. svetovno 
vojno in osamosvojitveno vojno leta 1991 veteranom samo-
iniciativno priznala njihov prispevek pri osvobajanju in osa-
mosvajanju Slovenije ter osebam s statusom veterana tudi 
namenila in uzakonila določene pravice po zakonu, ki pa jih 
sedaj pod krinko reševanja težkega ekonomskega položaja 
odvzema oziroma krati. Za veterane je namreč ukinila pla-
čilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zvišala sta-
rost za uveljavljanje pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 
50 na 55 let starosti, do zdraviliškega ali klimatskega zdra-
vljenja, katerega so bili že do sedaj le redki deležni, pa so 
upravičeni le tisti, za katere pristojna komisija ugotovi, da 
je nujno zaradi nadaljnjega poteka zdravljenja bolezni. Po-
leg tega so veteranskim združenjem v prvem polletju za 30 
odstotkov zmanjšali sredstva za delovanje, v drugi polovici 
leta pa sredstva sploh še niso prejeli. 

A ne glede na to, kot so v koordinaciji veteranskih organi-
zacij Posavja še dejali, „prispevka veteranov, ki so z orož-
jem v roki branili novo nastajajočo državo, ne more nihče 
odvzeti ne s pretvezo ne zastraševanjem, še najmanj pa z 
odvzemom finančnih sredstev in ustanavljanjem para vete-
ranskih organizacij“.
 Bojana Mavsar 

Veterani složni v vojni in miru
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Od tega je trenutno, kot 
je povedal župan mag. Mi-
ran Stanko, iz naslova pod-
pisanih protokolov z državo 
problematičnih 10 milijonov 
evrov, ki so vezani na izgra-
dnjo širokopasovnega omrež-
ja, krško obvoznico in komu-
nalno infrastrukturo, saj je 
Občina Krško iz tega naslova 
že založila 3,5 milijone evrov 
lastnih sredstev. Na delov-
nem sestanku so se pogovar-
jali še o izgradnji HE Krško, 
protipoplavni zaščiti mesta 
Krško ter črpanju zalednih 
voda, komasaciji Pijavškega 
in Krškega polja, namakal-
nem sistemu Kalce-Naklo, 
Centru za ravnanje z odpad-
ki v občini Novo mesto ter 
ravnanju z odpadki v obči-
ni Krško, delovanju objekta 
za mehansko obdelavo me-
šanih komunalnih odpadkov 
na Zbirnem centru Spodnji 

Minister Tomaž Gantar je za-
dovoljen, da je brežiška bol-
nišnica med prvimi zaključila 
s tem projektom, pri kate-
rem gre za prispevek k zdra-
vemu okolju in za manjše 
energetske potrebe bolnišni-
ce oz. racionalizacijo poslo-
vanja, najpomembneje pa 
je, da se s sanacijo zagota-
vlja boljše počutje tako bol-
nikov kot zaposlenih. Minister 
je ob tej priložnosti SB Breži-
ce tudi čestital za 140 let ob-
stoja. „V kolikor se bo osebje 
te bolnišnice še naprej trudi-
lo za kvalitetno in strokovno 
delo ter s tem zaupanje bolni-
kov, je njena prihodnost vna-
prej zagotovljena,“ je izjavil. 

Po besedah direktorja draže-
na levojevića sta izvajalca 
del SL Inženiring Boršt in CGP 
Novo mesto energetsko sani-
rala vse bolnišnične objekte. 
Tako so naredili hidroizolaci-

BrežiCe – V okviru obiska vlade v Posavju in Zasavju sta 
minister za obrambo aleš Hojs in brežiški župan ivan Mo-
lan 24. oktobra v sejni sobi Zavoda za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice slovesno podpisala pogodbo o 
neodplačnem prenosu desetih vojaških stanovanj na ob-
čino Brežice.

Neodplačni prenos stanovanj pomeni izvedbo vladnega skle-
pa, s katerim je ta 6. septembra letos potrdila Dodatek k le-
tnemu programu sofinanciranja ministrstva za obrambo in-
vesticij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki 
jih povzroča delovanje Slovenske vojske. Kot je dejal župan 
Molan, je s tem podpisom pogodbe končno prišlo do reali-
zacije prenosa stanovanj, ki jim jih je obljubil MORS. Molan 
je še poudaril, da so ta stanovanja nujno potrebna za ob-
čino, kajti trenutno imajo 40 prosilcev socialnih stanovanj, 
z njimi pa bodo ublažili socialno stisko v občini. Po njego-
vem so se z nastopom te vlade tudi izboljšali odnosi z Voja-
šnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki, kajti želja ministrstva 
je, da se vojašnica čim bolj vključi v lokalno skupnost, in si-
cer tako, da domačim društvom nudi svoje prostore za orga-
nizacijo raznih prireditev. Minister Hojs je povedal, da je v 
Brežicah še 46 stanovanj, ki so v lasti Morsa in so bolj kot ne 
perspektivna za Slovensko vojsko zaradi bližine cerkljanske 
vojašnice in letališča. O njihovi (ne)prodaji se bodo odloči-
li naslednje leto, ko bodo naredili seznam perspektivnih in 
neperspektivnih vojaških stanovanj. Ministrova osebna želja 
je tudi, da bi se vojaki vedno bolj vključevali v različne in-
frastrukturne projekte v občini. R. Retelj

Vojaška stanovanja zdaj občinska

Minister Hojs (levo) in župan Molan med podpisom pogodbe

Energetska sanacija zaključena
BrežiCe – Minister za zdravje Tomaž Gantar se je 24. oktobra v sklopu vladnega obiska v Posavju in Za-
savju ustavil tudi v Splošni bolnišnici Brežice, kjer je skupaj z direktorjem bolnišnice draženom levo-
jevićem z odkritjem spominske table simbolno odprl energetsko sanirane objekte bolnišnice.

jo tlakov in sten, zamenjali 
stavbno pohištvo in termostat-
ske ventile, toplotno izolirali 
stene in tudi podstrešje bol-
nišnice, ponekod so zamenja-
li streho, v operacijskem trak-
tu uredili centralno klimatsko 
napravo s hlajenjem iz podtal-

nice ter s pomočjo sončnih ce-
lic zagotovili alternativne vire 
energije za ogrevanje sanitar-
ne vode. Kot je še dejal, je v 
tri leta trajajočo energetsko 
sanacijo SB Brežice vložila 1,5 
milijona evrov, preostanek od 
skupne vrednosti projekta, ki 

znaša okrog tri milijone evrov, 
pa je prispevala EU s kohezij-
skimi sredstvi in država iz pro-
računa. Kratko otvoritveno 
slovesnost, ki jo je povezova-
la Bojana Zevnik, so s petjem 
popestrile dijakinje brežiške 
gimnazije.

Brežiško bolnišnico je ta dan 
obiskala tudi mag. Monika 
Kirbiš Rojs, državna sekre-
tarka na ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, 
ki se je med drugim sezna-
nila s projektom „Urgentni 
center Brežice“, za katerega 
je ministrstvo izdalo odloč-
bo o sofinanciranju. Ob tem 
je poudarila, da bodo s tem 
omogočeni sodobni pogoji za 
izvajanje službe nujne medi-
cinske pomoči za območje Po-
savja, vključno z združitvijo 
primarne in bolnišnične ur-
gentne službe.
 Rok Retelj

Minister Gantar (levo) in direktor Levojević ob spomin-
ski tabli pred SB Brežice

Bogovič pri vodstvu krške občine
KrŠKo - Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič s sodelavci se je 24. oktobra na občini Krško sestal z 
njenim vodstvom, županom mag. Miranom Stankom in vodji oddelkov. Tema pogovorov so bili pretežno okolj-
ski problemi in projekti, predvsem tisti, za katere vlada občini Krško še vedno dolguje 32 milijonov evrov. 

Stari Grad, romski proble-
matiki ter o poteku aktivno-
sti in postopkov, ki so veza-
ni na izgradnjo odlagališča za 
NSRAO v Vrbini. 

V zvezi z odlagališčem je mi-
nister Franc Bogovič poja-

snil, da bo do konca tega leta 
dokončana revizija predinve-
sticijskega programa za od-
lagališče s strani Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor, 
s čimer bo prižgana zelena 
luč za nadaljevanje postop-
kov, ki jih bo vodila agencija 

ARAO. Po njegovih besedah 
je pričakovati, da bo sočasno 
izvedena sprememba ured-
be, hkrati pa tudi razmeji-
tev obveznosti za že podpi-
sane protokole. Pri tem je 
Računsko sodišče priporoči-
lo, da se čim več stroškov, ki 
so vezani na samo izgradnjo, 
veže na investicijo, kar po-
meni, da se bodo ti financi-
rali preko Sklada za razgra-
dnjo NEK oziroma ARAO kot 
investitorja. Bogovič priča-
kuje tudi, da se bodo v fazi 
pridobivanja gradbenega do-
voljenja rešili tudi protokoli, 
ki so vezani na infrastruktu-
ro, med drugim medmestna 
povezava Krško – Brežice, ki 
naj bi bila zgrajena v obdo-
bju 2014 - 2020. Vsekakor 
pa začetka gradnje odlaga-
lišča ni pričakovati pred le-
tom 2014.
 Bojana Mavsar 

Mag. Miran Stanko in minister Franc Bogovič

SEVNICA - V okviru obiska vlade RS v Posavju se je 24. okto-
bra v Sevnici mudil tudi minister za delo, družino in social-
ne zadeve mag. Andrej Vizjak. Najprej je obiskal sevniško 
območno službo zavoda za zaposlovanje in si nato ogledal 
prenovljene prostore nekdanje sevniške knjižnice, kjer je v 
letošnjem avgustu začel z delovanjem Mladinski center Sev-
nica ter si ob tem z zanimanjem ogledal tudi prostore Turi-

stične agencije Doživljaj. V nekoliko daljšem pogovoru se je 
minister Andrej Vizjak zadržal v prostorih Družinskega inšti-
tuta Zaupanje, kjer sta mu ustanovitelja inštituta, Damijan 
Ganc in Mojca Pompe Stopar, predstavila delovanje in po-
slanstvo inštituta. Direktor inštituta Ganc je povedal, da je 
v njihove programe na letni ravni vključenih preko 600 upo-
rabnic in uporabnikov, ki v različnih aktivnostih skupaj preži-
vijo več kot 25.000 ur letno. Dejavnosti mladinskega centra 
in družinskega inštituta je minister ocenil kot primer dobre 
prakse, v kateri gre za širjenje različnih vsebin za vse gene-
racije – od terapevtskih do družabnih. Delovanje inštituta je 
pohvalil tudi poslanec v državnem zboru Tomaž lisec, ki se 
je delovnemu obisku pridružil nekoliko kasneje. S. Radi

Ob odprtju rastlinske čistil-
ne naprave je župan obči-
ne Sevnica Srečko ocvirk 
povedal, da se v občini za-
vedajo pomena varovanja 
okolja in voda, zato je ra-
stlinska čistilna naprava na 
Lisci že šesta v občini. »Je 
ena manjših, vendar je ena 
najpomembnejših. Ima izra-
zite prednosti pred drugimi 
tehnologijami in dosega zelo 
visoke odstotke očiščenja. 
Naprava deluje brez elek-
trične energije, se nevsilji-
vo vključuje v prostor, njen 
vpliv na okolje je izrazito 
pozitiven, kot taka pa nudi 
tudi prostor za življenje,« 
je pojasnjeval sevniški žu-
pan. Predsednik Sveta Skla-
da Si.voda Milan Zaletel je 
dejal, da je Slovenija drža-

Odprli čistilno napravo na Lisci
liSCa - na lisci so 24. oktobra predali namenu rastlinsko čistilno napravo za čiščenje komunalne vode 
iz Tončkovega doma in Jurkove koče. Slovesne otvoritve so se poleg predsednika Vlade rS Janeza Jan-
še udeležili še minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, župan občine Sevnica Srečko ocvirk in 
predsednik Sveta zavoda Sklada Si.voda Milan Zaletel (omenjeni sklad je za rastlinsko čistilno napravo 
doniral 56.040 evrov, 12.480 evrov je doniralo podjetje limnos).

va mnogih posebnosti, med 
katerimi izstopa bogastvo z 

vodo, ki ga je potrebno ohra-
njati. »Vizija sklada je traj-

nostno skrbeti, da bo čista 
in zdrava voda na voljo tudi 
prihodnjim generacijam,« je 
med drugim povedal Milan 
Zaletel. Novo pridobitev na 
Lisci je kot sodobno in oko-
lju primerno ocenil tudi mi-
nister za kmetijstvo in oko-
lje Franc Bogovič.

Priložnostni kulturni pro-
gram, ki je bil tudi ekolo-
ško obarvan, so z nastopom 
obogatili učenci in učenke 
Osnovne šole Sava Kladni-
ka Sevnica ter podružnične 
osnovne šole iz Loke pri Zi-
danem Mostu, planinska pev-
ska skupina Encijan ter mo-
ška vokalna skupina Fantje z 
Razborja.
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Nova rastlinska čistilna naprava na Lisci je bila uradno 
predana namenu z zlitjem vrčka vode, ki so jo v jašek 
zlili sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednik vlade Ja-
nez Janša in takoj za njima še minister Franc Bogovič ter 
predsednik Sveta zavoda Sklada Si.voda Milan Zaletel.

Minister Andrej Vizjak v Sevnici 

Minister Andrej Vizjak si je z zanimanjem ogledal obno-
vljene prostore nekdanje sevniške knjižnice, kjer so na-
šli prostor za izvajanje dejavnosti  MC Sevnica, Družin-
ski inštitut Zaupanje, zavod Knof in turistična agencija.   

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 35,00 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
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KRŠKO - V počastitev dneva reformacije sta Občina Krško in 
posavska podružnica Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar 31. oktobra organizirala pohod Po sledeh krških 
protestantov. V uvodu sta zbrane v letu 2009 odprtem spo-
minskem parku Jurija Dalmatina na Vidmu, kjer stoji skulp-
tura treh protestantov, Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča in 
Primoža Trubarja, nagovorila krški župan mag. Miran Stan-

ko in alenka černelič Krošelj, predsednica podružnice pro-
testantskega društva. Kot je dejal župan, so lahko občani 
ponosni in si štejejo v čast, da so v Krškem živeli in delova-
li tako veliki možje, brez dela katerih se poraja vprašanja, 
v kakšnem jeziku bi danes sploh govorili na Slovenskem, k 
temu pa je Černelič Krošljeva dodala, da so dela protestan-
tov, še posebej pa Dalmatinov prevod Biblije, toliko večje 
vrednosti, ker kljub dejstvu, da smo od nekdaj maloštevilen 
narod, zasedamo 12. mesto med vsemi narodi, ki so dobi-
li prevod Biblije v materinem jeziku (1584). V nadaljevanju 
so si pohodniki ogledali še obnovljene freske v Mencingerje-
vi hiši in zaključili pohod v Gaju zaslužnih občanov in z dru-
ženjem v krški Dvorani v parku.  B. M. 

Po sledeh krških protestantov

Pohodniki ob dnevu reformacije

PodBočJe - V počastitev doseženega 1. mesta v kategoriji 
izletniških krajev na tekmovanju Turistične zveze Slovenije 
„Moja dežela – lepa in gostoljubna“ so 3. novembra pri vo-
dnjaku na trgu v Podbočju številni krajani prisostvovali sve-
čanemu dvigu zastave, ki jo je na nedavni podelitvi nagrad 
v radencih Turističnemu društvu Podbočje podelila TZS.

V spremljevalnem pro-
gramu, ki je potekal v 
Kulturnem domu Pod-
bočje, je predsednik 
TD Podbočje Matjaž 
Jurečič izpostavil, da 
je lansko prvo mesto 
na regijskem nivoju 
Podbočju dalo nov za-
gon. Letošnje tekmo-
vanje je tako združi-
lo več kot 50 krajanov 
vseh generacij, akcije, 
na katere je vabilo TD 
Podbočje, so bile ve-
dno uspešne. „Zahva-
la velja tako mladim 
kot starim. Tistim, ki 
kar naprej sodeluje-
jo, in tistim, ki poma-
gajo le kdaj pa kdaj. 
Pa tudi tistim, ki bodo 
končno prepoznali po-
men tega uspeha in se 
nam pridružili,“ je de-
jal Jurečič. Zbrane sta 

nagovorila tudi predsednik KS Podbočje Jani Barbič, ki upa, 
da bodo uspeli urediti še drug del vasi in s tem kraju zagoto-
viti še lepšo podobo, ter krška podžupanja Ana Somrak. Ob 
tej priložnosti so prvič podelili tudi malce nenavadne nagra-
de – metle za najbolj pridne krajane. Prejemniki prvih petih 
metel so Fani dobravc, angela Klančišar, Milan Colner, Aco 
Miklavž in Mimi Baznik. Prireditev, ki jo je povezovala Ivan-
ka černelič Jurečič, se je nadaljevala z druženjem kraja-
nov Podbočja, ki sta ga popestrila harmonikar Matic Zakšek 
in kantavtor Peter Dirnbek. R. Retelj

Kot je na otvoritvi dejal 
predsednik VTD Gadova peč 
ivan Urbanč, so člani dru-
štva postavili maketo vla-
škega hrama, ki je del kul-
turne dediščine. Dodal je, da 
bodo že takoj začeli izvaja-
ti evropski program zaščite 
vlaških hramov tako v Gado-
vi peči kot sosednjih vinskih 
goricah. „Prepričan sem, da 
je ta projekt v smislu turi-
stične ponudbe na Podgor-
janski vinski cesti velika 
priložnost, ki jo moramo iz-
koristiti. Zato sem vesel, da 
so med nami tudi hrvaški pri-
jatelji iz Samobora kot par-
tnerji v našem projektu,“ je 
poudaril. Slavnostna govorni-
ca je bila vinska kraljica Slo-
venije Martina Baškovič, ki 
je povedala, da je otvoritev 
hrama korak naprej. „Zago-
tovo bo privabil marsikatere 

V Gadovi peči še promocijski hram
GadoVa Peč – Uvod v letošnje tradicionalno martinovanje v Gadovi peči, ki ga je Vinogradniško-turistič-
no društvo Gadova peč organiziralo 3. novembra, je bilo odprtje promocijskega hrama, še ene v vrsti 
znamenitosti Gadove peči.

obiskovalce in upam, da bo 
povezoval ne samo tukajšnje 
vinogradnike, ampak tudi vse 
ostale, ki bodo želeli priti v 
te konce. Tudi sama si na-
mreč želim, da bi se ljudje 
radi vračali v Gadovo peč, 

k zelo zagnanim vinogradni-
kom, ki jim energije in volje 
nikoli ne zmanjka,“ je še de-
jala in omenila, da bo svojo 
krono slovesno predala 4. ja-
nuarja 2013 v brežiški športni 
dvorani, še prej, 1. decem-

bra, pa bo z MC Brežice ob 
otvoritvi vinoteke v Brežicah 
skupaj organizirala delavni-
co za mlade o osnovah kul-
ture pitja. 
Nato je podpredsednik VTD 
Gadova peč Branko Kus žu-
panu ivanu Molanu, predse-
dniku KS Cerklje Vojku Pa-
vloviču in predsedniku VTD 
Gadova peč izročil ključ Ga-
dove peči, ki hkrati odpi-
ra promocijski hram. Glavni 
oblikovalec vlaškega hrama, 
narejenega iz hrastovega 
lesa, je sicer Miha Baznik iz 
Gorenje Pirošice. Otvoritve-
no slovesnost sta povezova-
la Zdenka Mirtek in Cveto 
Bahč, glasbeno pa jo je po-
pestrila skupina Trta. Doga-
janje v Gadovi peči se je na-
daljevalo z martinovanjem z 
ansamblom Azalea.
 R. Retelj

Branko Kus (desno) predaja ključ Gadove peči županu 
Ivanu Molanu.

V Podbočju plapola nova zastava

Zastavo sta dvignila predstavni-
ka različnih generacij Podbočja-
nov, Martin Frankovič st. in Mate-
ja Baznik.
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SVETE GORE - V slabem mese-
cu dni je na Sv. gorah na pobu-
do župnika damjana Kejžarja 
nastal kip Antona Martina Slom-
ška v naravni velikosti. Ustvaril 
ga je vsestranski umetnik, do-
mačin Franci černelč, ki tako-
le razmišlja o svojem »šprin-
terskem« garanju: »Ko delam, 
delam, je moj preprost izrek, 
komentar na ihto in nepopu-
stljivost, ko se spoprimem s ka-
mnom. Tokrat je bilo še pose-
bej napeto. Postavili smo si res 
kratek rok. A od vsega začetka 
/…/ in vse do blagoslova izkle-
sanega kipa na zahvalno nede-
ljo je šlo kot za stavo. Z veliko 
voljo, s pripravljenostjo sodelovati in pomagati, narediti ne-
kaj dobrega za vse nas, za ta in tudi prihodnji čas.« Na sonč-
no zahvalno nedeljo se je pri cerkvi svetogorske Matere Bož-
je ob otvoritvi kipa zbrala množica ljudi. Blagoslov je opravil 
škof Metod Pirih. V kopici zadolžitev, ki si jih je ta dan na gla-
vo nakopal avtor kipa, se odraža njegov vsakdanji življenjski 
slog, ki s svojimi sadovi bogati kulturno življenje. Poleg vlo-
ge avtorja kipa je tokrat vodil še godbo na pihala in spremljal 
domač pevski zbor s harmoniko.  I. Č.

Slomškov kip na Svetih gorah

Kip Antona Martina Slomška 
je izdelal Franci Černelč.

SENOVO - Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo je na plo-
ščadi pred Domom XIV. divizije izvedel premierni letni kon-
cert. V programu so izvedli več glasbenih del domačih in 
tujih avtorjev. V lepem sončnem dnevu se je zbralo kar 
veliko ljudi, ki so se obenem udeležili tudi vsakotedenske 
tržnice domačih pridelkov in izdelkov, ki poteka v organi-
zaciji Turističnega društva Senovo. Koncert je tako boga-
to popestril sobotno dogajanje na Senovem in pripomogel 
k promociji obeh omenjenih društev, ki zelo aktivno delu-
jeta v kraju. Sodelovanje so na koncu obogatili še s pogo-
stitvijo in prijetnim druženjem.  V. Moškon

BREŽICE – Društvo 
rejcev malih živali 
Brežice je zadnji ok-
tobrski vikend že 31-
ič organiziralo raz-
stavo malih živali. V 
šotoru pred Ekonom-
sko in trgovsko šolo 
Brežice so bile tako 
na ogled številne do-
mače živali, kot na 
primer kunci, kokoši, golobi, kanarčki, papige, želve, kača, mini 
in vietnamski prašiči ter mini ovce, ki so prvi dan razstave priva-
bili številne malčke iz posavskih vrtcev. Po besedah predsedni-
ka brežiškega društva Janeza Kebeta, so imeli letos v primer-
javi z lani, ko so ob jubilejni 30. razstavi postavili dva šotora, 
samo en šotor. Ohladitev s snegom pa po Kebetovih zagotovilih 
živalim ni povzročala težav, saj je bilo zanje dobro poskrblje-
no. Tudi letos so lahko obiskovalci razstave kupili srečke in za-
deli praktične nagrade, zagotovo pa se je našel nekdo, ki je po-
leg srečke kupil tudi kakšno od razstavljenih živali. R. R. 

Premierni letni koncert senovske godbe

Malih živali na razstavi ni zeblo

Tudi letos so bili na ogled številni 
kunci posavskih razstavljavcev.
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O preteklih dosežkih in o no-
vih načrtih je spregovoril 
predsednik KS Šentjanž Bo-
štjan Krmelj. »Letni plan, 
ki smo si ga zastavili, je pre-
segel vsa naša pričakova-
nja. Pripravili smo prostore 
za ekološke otoke in čakamo 
samo še na dostavo zabojni-
kov. V Podborštu stoji novo 
avtobusno postajališče za 
šolske otroke. Povedati mo-
ram, da je za javno dobro ze-
mljišče podaril Jože Zupan, 
za kar se mu iskreno zahva-
ljujemo. V letošnjih spomla-
danskih dneh se je začela iz-
gradnja optičnega omrežja, 
s čimer smo ponekod reši-
li še problem starih vodovo-
dnih cevi in presahlih vodnih 
virov, saj so v izkopani kanal 
poleg optične napeljave po-
ložili še nove cevi za vodo-
vod. Vaščani Velikega Cirni-
ka so zaprosili za ureditev 
njihovega pokopališča. Kra-
jevna skupnost jim je dala 
finančna sredstva za nakup 
tlakovcev in vhodnih vrat 
za na pokopališče, vsa dela 
pa so pridni vaščani opravi-
li sami in s tem pokazali slo-
žnost in solidarnost v vasi,« 
je nizal misli o uspešno izpe-
ljanih projektih v šentjanški 

Složnost in medsosedska pomoč
ŠenTJanž - V šentjanškem kulturnem domu je zadnji petek v oktobru potekala slovesnost ob krajev-
nem prazniku, ki so jo z nastopom obogatili učenci in učenke oŠ Šentjanž ter moška vokalna skupina 
društva vinogradnikov Šentjanž. Podeljena so bila tudi krajevna priznanja. 

krajevni skupnosti Boštjan 
Krmelj. Med najbolj zažele-
ne bodoče načrte je umestil 
izgradnjo nove šolske telova-
dnice in ureditev šolske oko-
lice z igriščem. Šola in kra-
jevna skupnost sta na Občino 
poslali tudi pobudo za ener-
getsko obnovo šolske stavbe. 

Sevniški župan Srečko ocvirk 
se je krajankam in krajanom 
zahvalil za dobro sodelova-
nje pri izgradnji optičnega in 
vodovodnega omrežja ter do-
dal, da čaka na obnovo tudi 
tamkajšnji poštni urad. Po-

jasnil je, da so prvi dogovo-
ri o tem že stekli, idejni pro-
jekt pa je pripravljen. »Tudi 
projektna dokumentacija za 
energetsko sanacijo osnovne 
šole v Šentjanžu je v izdela-
vi, tako da se bo mogoče ja-
viti na razpis,« je še povedal. 
Občinski svetnik in poslanec 
v državnem zboru Tomaž li-
sec je čestital za dobro opra-
vljeno minulo delo in ponudil 
pomoč pri novih projektih.

Na prijetni slovesnosti so po-
delili tudi letošnja krajevna 
priznanja. Prva ga je preje-

la domačinka Jasmina Pod-
lesnik, 25-letna diplomant-
ka iz evropskega prava, ki je 
dobro ime svojega domače-
ga kraja in Društva vinogra-
dnikov Šentjanž, katerega 
članica je, v preteklem letu 
uspešno širila kot 13. cvičko-
va princesa doma in v tujini. 
Organizirala je tudi dobro-
delni koncert za hudo bolne-
ga Mihca ermana, ki se da-
nes ponovno veseli življenja. 
Priznanje je prejela tudi dru-
žina repovž za uspešno eko-
loško kmetovanje. Razvoj in 
odlični rezultati njihove-
ga delovanja so vidni še na 
področju vinogradništva in 
v aktivnem vključevanju v 
družbeno in družabno življe-
nje v krajevni skupnosti pa 
tudi širše. Priznanje KS Šen-
tjanž so za leto 2012 prejeli 
še vaščani in vaščanke zasel-
ka Potok, kjer so doma sloga, 
razumevanje in medsosedska 
pomoč. Krajani in krajanke 
so mnenja, da na dobre od-
nose vpliva tudi organizacija 
na krajevnem nivoju. Kot lep 
primer za to so navedli Buča-
riado, na kateri vsako leto z 
veseljem sodelujejo. 

 Smilja Radi

Prejemniki priznanj KS Šentjanž s predsednikom krajev-
ne skupnosti in z županom občine Sevnica

Nastanek in razvoj društva 
je skozi govorjeno besedo 
predstavil moderator prire-
ditve oskar Zoran Zelič ob 
slikovnem gradivu, ki si ga je 
bilo mogoče ogledati na veli-
kem platnu. Društvo Trg Sev-
nica, ki je bilo ustanovljeno 
na občnem zboru 14. oktobra 
2002 v Lekos galeriji Ana, si 
je izbralo ime Trg, ker je sev-
niški trg v starem mestnem 
jedru »srčika« Sevnice. Dru-
štvo je nastalo predvsem z 
namenom revitalizacije sta-
rega dela mesta, vendar je 
s svojim delovanjem, z od-
mevnimi prireditvami in or-
ganizacijo različnih dogod-
kov prineslo veliko svežine 
v celotno sevniško kulturno 
življenje in tudi preko nje-
nih meja. Prva predsednica 
društva je bila Mojca Jaz-
bec, leta 2005 jo je nasle-
dila soustanoviteljica Breda 
Drenek Sotošek, od leto-
šnjega januarja pa društvo 
vodi Jože železnik, ki se je 
za pomembno vlogo pri delo-

10-letnica društva Trg Sevnica
SeVniCa – Zadnjo soboto v oktobru je sevniško društvo Trg, ki povezuje več sekcij, pripravilo v sevniški 
kulturni dvorani krajšo slovesnost ob 10-letnici delovanja. 

vanju društva zahvalil Bredi 
Drenek Sotošek. Le-ta je po-
stala častna članica društva, 
ob prejemu posebnega ume-
tniškega spominka pa je de-
jala: »Dragi moji, imam vas 
zelo rada in ponosna sem na 
vas, ker pomagate oživlja-
ti težke trenutke v kulturi!« 

Posebno priznanje Zveze 
kulturnih društev Sevnica je 
društvu Trg podelil Jože no-
vak, župan Srečko ocvirk pa 
je društvu podaril sliko obči-
ne Sevnica.

Praznovanje ob 10-letnici 
delovanja so s posamezni-
mi nastopi popestrile ma-
žoretne skupine, ki v svojih 
vrstah uspešno povezujejo 
72 članic. Navdušile so naj-
mlajše »cici« mažorete, sku-
pini kadet A in B ter skupi-
na »senior«. S tremi izseki iz 
treh najuspešnejših gleda-
liških predstav (Pod svobo-
dnim soncem, Deseti brat, 
Velikih pet) so se predstavi-
li osrednji nosilci omenjenih 
predstav – v vlogi slovanske 
staroste Svaruna Emil Sto-
par, v vlogi Ivana Cankar-
ja Bojan Sumrak in v vlogi 
Martinka Spaka oz. desetega 
brata Robert Kaše. V predd-
verju sevniške kulturne dvo-
rane se je s fotografsko raz-
stavo predstavila fotosekcija 
društva Trg, z dvema izdani-
ma knjigama v okviru društva 
pa tudi zgodovinska sekcija.
 S. Radi, foto: L. Motore

Predsednik društva Jože Železnik se je v svojem nagovo-
ru zahvalil za vso dosedanjo podporo soustanoviteljici 
in dolgoletni predsednici društva Bredi Drenek Sotošek s 
posebnim spominkom.

DOLENJA VAS - V nedeljo, 4. novembra, so Ljudski pevci Aj-
da iz Dolenje vasi (na fotografiji, foto: Z. Gorišek) v doma-
čem večnamenskem domu organizirali dvanajsto srečanje 
ljudskih pevcev, ki so ga poimenovali „Lepo je res na deže-
li“. V goste so povabili: Stare prijatelje iz Dobrave, ljudske 
pevce Vaški zvon iz Prečne, Ljudske pevce Reber iz Vinske 
Gore, sestre Jakob iz Dobrne, Ljudske pevce iz Boštanja, 
otroško folklorno skupino KUD Oton Župančič iz Artič in Tre-
beške drotarje. Pred številnimi obiskovalci sta program po-
vezovali Vesna in Matija Kodrič.  I. Stergar

Spoštovani sosedje, občanke in občani občine 
Sevnica, spoštovani župan, spoštovane 

članice in člani občinskega sveta!

Ne glede na vremenske razmere in 
ne glede na to, da je zima skoraj 
prehitela jesen, se pri naših sosedih 
ta mesec praznuje občinski praznik. 
Želimo, da je to za vas lep, slove-
sen čas, ki ga preživljate s prijate-
lji na mnogih družabnih, kulturnih in 
športnih dogodkih. Skupaj z vami se 
veselimo dosežkov preteklega leta. 
Verjamemo, da je bilo polno pozi-
tivnih izkušenj in da jih boste v na-
črtih za prihodnost še obogatili in 
tudi v prihodnje vodili občino v sme-

ri razvoja in ustvarjanja najboljših pogojev za življenje 
in delo vaših občanov. 
Z željo, da se vam načrti uresničujejo v največji meri, 
vam ob prazniku iskreno čestitamo ter si tudi v prihodnje 
želimo dobrega sodelovanja med občinama.

 Županja občine Radeče
 Rafaela Pintarič s sodelavci

OBVESTILO
Občina Radeče v času od 07. 11. 2012 do vključno 10. 
12. 2012 objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za 
podelitev Priznanja Ivana Pešca za leto 2013. 

Razpis je objavljen na oglasnih deskah po krajevnih sku-
pnostih, v oglasnem panoju pred blagovnico ter na ogla-
sni deski v zgradbi občine. Besedilo razpisa in razpisna 
dokumentacija za predlog sta objavljena na spletni 
strani www.radece.si. razpisna dokumentacija je na 
voljo tudi na vložišču občine radeče. Dodatne infor-
macije so vam na voljo na tel. št. 56 80 800.

občina radeče

VRHOVO/VELIKA PLANA - Mladinska gledališka skupina Pro-
svetnega društva Vrhovo se je v oktobru podala na gostova-
nje v Srbijo. S komedijo Michaela Fraya „Hrup za odrom“ pod 
režijskim vodstvom Urške Klajn in v izvedbi igralcev Simo-

na Bregarja, andraža Kunaja, luke Klanška, Špele Klanšek, 
andreje Šunta, Mie Podlesnik, ajde Sever in Mateje Klem-
bas smo imeli predstavo najprej v Veliki Plani, nato pa smo 
sodelovali še na mednarodnem festivalu mladinskih gledali-
ških skupin v Jagodini. Na festival smo se prijavili septembra 
in selektor nas je izbral za tekmovanje. Predstavo je ocenje-
vala žirija v sestavi dveh priznanih gledaliških igralcev iz Be-
ograda in direktorja gimnazije. Poželi smo izjemen aplavz, 
kljub temu, da je bila predstava v slovenščini, ki je predvsem 
mladi v Srbiji na razumejo dobro. Žirija nam je v razgovoru 
po predstavi namenila slap pozitivnih kritik. 
Po zaključku festivala, ki je potekal teden dni, so nas ob-
vestili, da smo prejeli nagrado Zorana Radmilovića za naj-
duhovitejšo predstavo festivala. Ta mednarodni uspeh naše-
ga amaterskega gledališča je potrditev, da smo na pravi poti 
in da smo sedaj še bolj motivirani za delo v bodoče. Hvala 
vsem, ki so pripomogli, da smo se festivala lahko udeležili, 
in hvala vsem, ki pomagajo, da igra živi. Urška Klajn

Uspeh mladih gledališčnikov 
Prosvetnega društva Vrhovo

Člani mladinske gledališke skupine Prosvetnega društva 
Vrhovo
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

Dan odprtih vrat, 19.-20.11.2012Dan odprtih vrat, 19.-20.11.2012

Spa & wellnes hotel Paradiso
Cvetkovič Marjan s.p.

Selska cesta 15b, Dobova
www.paradiso.si

Potrebno se je predhodno naročiti na tel.: (07) 45 22 988 ali paradiso@siol.net

IZREŽI KUPON

in ga 

PRINESI S S
EBOJ 

Potrebno se je predhodno naročiti na tel.: (07) 45 22 988 ali paradiso@siol.netPotrebno se je predhodno naročiti na tel.: (07) 45 22 988 ali paradiso@siol.net

IZREŽI KUPON

in ga 

PRINESI S S
EBOJ 

Ponudba ne velja za nakup darilnih bonov, velja le ob plačilu z gotovino.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Bistroju Štirica v Krškem so se 26. 
oktobra na povabilo Krajevne organizacije Rdečega križa Le-
skovec pri Krškem in tamkajšnje Krajevne skupnosti zbrale 
krajanke in krajani, ki štejejo 75 in več let. Od skupno 176 
vabljenih se jih je letnega srečanja udeležilo dobrih 60, ki so 
preživeli prijetno popoldne ob pogostitvi, klepetu z znanci in 
petju pesmi, za dodatno dobro razpoloženje pa so že v uvo-
du srečanja z izvedbo prisrčnega programa poskrbeli učen-

ci OŠ Leskovec pod mentorstvom Manice žibret. Kot je de-
jala zbranim predsednica leskovške KO RK Helena rogič, sta 
dobra volja in optimizem tista, ki pomlajujeta tako na zunaj 
kot navznoter, dokaz temu pa sta bila tudi nasmejana najsta-
rejša udeleženca, med moškimi 89-letni Jože Božič iz Velike 
vasi ter med ženskami dve leti mlajša Hermina Zupančič iz 
Leskovca pri Krškem. Da bi jim zdravje še dobro služilo in da 
bi se ob letu osorej ponovno zbrali v takšnem ali še večjem 
številu, pa je zbranim zaželel tudi predsednik KS Leskovec 
pri Krškem Bojan Mežič.  B. M.

KRŠKO – V OŠ Jurija Dalmatina Krško se je 19. oktobra zbralo ne-
kaj več kot 150 starejših krajanov, ki jih je na druženje pova-
bil Rdeči križ Krško – levi breg. Letošnje srečanje je bilo sedmo 
po vrsti. Ob bogatem kulturnem programu so dobro razpoložene 
starostnike nad 75 let nagovorile ravnateljica krške šole Antoni-
ja Glas Smodič, predsednica sveta KS mesta Krško Jožica Miku-

lanc in predsednica krajevne organizacije RK Marija Vimpolšek, 
ki je funkcijo prevzela v letošnjem marcu. „Želim, da bi dana-
šnji dan preživeli lepo. Naj vam vsem skupaj jesen življenja po-
pestri tudi takšno druženje. V letošnjem letu smo se tudi v Rde-
čem križu tako kot vsako leto trudili, da smo obiskali jubilante 
pri njihovih 80, 90 in celo 100 letih. Obiskali smo tudi nekatere 
bolne ter pomoči potrebne sokrajane, s takšnimi obiski bomo na-
daljevali tudi v prihodnje,“ je med drugim še dejala Vimpolško-
va.   M. K.

Srečanje starejših Videmčanov 

Na srečanju ob pogostitvi je bilo tudi veliko smeha in do-
bre volje.

Srečanje leskovških starostnikov

Helena Rogič in najstarejši udeleženec Jože Božič

GAJ – »Območno združenje Rdečega križa Brežice je vodil-
ni in prepoznavni organizator krvodajalskih akcij v brežiški 
občini in razpolaga z ažurno in fleksibilno bazo podatkov o 
krvodajalcih. Krvodajalkam in krvodajalcem zagotavlja spo-
štovanje in ugled v družbenem prostoru. Družijo nas ista na-
čela, isto poslanstvo in enaki cilji – pomagati sočloveku. Moč 
humanosti je nenadomestljiva, je kakor kri, ki jo dajemo, 
da bi rešili življenje ali povrnili zdravje docela neznani bol-

nici ali bolniku,« je bilo sporočilo predsednice OZRK Brežice 
Fanike Zaniuk darovalcem krvi, ki so 19. oktobra v Gaju na 
Kmetiji Črpič prejeli priznanja za svoje človekoljubno deja-
nje. Vsem, ki so svojo kri večkrat darovali, se je zahvalila 
tako v imenu RKS in OZ RK kot v svojem. Če je bilo v breži-
ški občini lani 704 darovalcev, se je letos število povzpelo na 
729, med njimi sta tudi 60-kratni darovalec Franc Lesar in 
71–kratni darovalec ivan Juratovec. Darovalce je z izbranimi 
mislimi zahvale počastila tudi podžupanja Vladka Kežman, 
saj je podelitev potekala v okviru praznovanj občine Brežice.
 N. J. S.

Letos kar 729 darovalcev krvi

Dobitniki priznanj, v sredini Franc Lesar med Faniko Za-
niuk in podžupanjo Vladko Kežman

Zbrane je nagovoril breži-
ški župan Ivan Molan in med 
drugim povedal, da brežiški 
občinski proračun poskuša 
slediti aktivnostim društev 
in jim tudi finančno poma-
gati. „Vemo, da je denarja 
vse manj, tudi v občinskem 
svetu se ubadamo s takšni-
mi težavami. Gospodarska 
kriza povzroča vse več soci-
alnih težav,“ je v nagovoru 
dejal Molan in dodal, da so 
brežiški svetniki sprejeli od-
lok, ki nalaga Lekarni Breži-
ce, da polovico dobička, ki 
ga ustvari, nakaže Občini 
Brežice, ta pa ga razdeli dru-
štvom za njihovo delovanje. 
Predsednik Zveze društev In-
valid Karol Strašek je bil kri-
tičen do okolja, ki ne spreje-
ma telesne prizadetosti: „Ne 
pristanemo na izgubo svoje-

Invalidi in bolniki kritično do okolja, 
ki ne sprejema telesne prizadetosti
BrežiCe – društva invalidov in bolnikov brežiške občine so 25. oktobra v okviru Brežiškega oktobra v 
Mladinskem centru Brežice pripravila dan invalidov in bolnikov občine Brežice z motom „Pripovedu-
jem, da živim“. 

ga človeškega dostojanstva, 
na izgubo delovnih mest za-
radi različnih telesnih okvar. 
Tudi država nas pošilja v po-
koj z mizernimi pokojnina-
mi. Glavno besedo ima potr-

jena zdravstvena izkaznica, 
če je ni, je potrebna debe-
la denarnica. Nenehno pa 
se povečujejo tudi doplači-
la za različne invalidske pri-
pomočke.“

V preddverju so se društva 
predstavila z informativnim 
gradivom, na igrišču pa so iz-
vedli predstavitev telovadbe, 
ki so jo poimenovali „Vsak tre-
nutek je lahko nov začetek“. V 
kulturnem programu so sodelo-
vali člani Društva gluhih in na-
glušnih Posavja Krško s pred-
stavo „Ptica v duši“. Nato so 
predvajali na filmsko platno 
zapisane misli Helene Cestnik 
iz društva Trepetlika, ki je v 
Kristalinskih čipkah sporoči-
la „Pripovedujem, da živim“. 
Državna sekretarka na Ministr-
stvu za družino in socialne za-
deve Patricia čular je zbranim 
predstavila zakon o dolgotraj-
ni oskrbi in zavarovanju za dol-
gotrajno oskrbo, zastopnik pa-
cientovih pravic Robert Sotler 
pa pravice in dolžnosti pacien-
tov.  Marija Kalčič

Dan invalidov in bolnikov so pripravili z motom „Pripo-
vedujem, da živim“. 

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
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ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Emisije CO2: 99–120 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 3,8–5,2 l/100 km. 

Golf. Das Auto.
Tisti, na katerega se lahko zanesemo.
Golf sedme generacije prinaša največji generacijski preskok v zgodovini 

Golfa. Je bolj izrazit, bolj dinamičen in prostornejši.  

V predprodaji, ki traja do 18. 11. 2012, vam nudimo posebno ugodnost – 
navigacijski sistem Discover Media* za samo 199 EUR.

*Navigacijski sistem Discover Media v vrednosti 
733 EUR poleg navigacije vključuje tudi 5,8” 
barvni zaslon občutljiv na dotik, napravo za 
prostoročno telefoniranje Bluetooth, 
multimedijski vmesnik USB in AUX-IN ... 
Ponudba velja za modele Comfortline in 
Highline. Slika je simbolna.

www.novigolf.si

Že v prodaji!
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BISTRICA OB SOTLI - Tudi v Bistrici ob Sotli je potekal enote-
denski tečaj ABC računalništva in mobilne telefonije za starej-
še v okviru projekta Simbioza, e-pismena Slovenija. K sodelo-
vanju so pritegnili deset občanov, znanje pa so jim predajali 
štirje prostovoljci Mladinskega društva Bistrica ob Sotli. Uče-
nje, izmenjava idej in izkušenj pa je bila obojestranska in že 
načrtujejo projekte nadaljnjega sodelovanja. Projekt Simbio-
za, e-pismena Slovenija, izvaja zavod Ypsilon z namenom omo-
gočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, mladim pa 
približati pomen medgeneracijskega sodelovanja. I. Č.
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Direktor posavske območne 
gospodarske zbornice Darko 
Gorišek je predstavil poslo-
vanje posavskega gospodar-
stva v letu 2011. Na podla-
gi podatka o strošku dela v 
dodani vrednosti, ki se v Po-
savju giblje okoli 50 %, je 
ocenil, da je posavsko go-
spodarstvo zdravo, zlasti v 
primerjavi s stanjem na ni-
voju države, kjer je ta stro-
šek višji od 60 %, kar kliče 
po sanaciji. Manj razveseljiv 
je podatek o številu zaposle-
nih v gospodarskih družbah, 
saj smo v obdobju 2008-2011 
tam izgubili več kot tisoč de-
lovnih mest. „Še cca. 3000 
delovnih mest bo v nasle-
dnjih letih ‚na prepihu‘ v 
podjetjih, kjer strošek v do-
dani vrednosti presega 75 %, 
kar je zaskrbljujoče,“ je de-
jal Gorišek. Posavsko gospo-
darstvo je sicer pretežno ve-
zano na tuje trge, zlasti na 
Hrvaško, na katerih ustvari 
več kot polovico prihodkov, 
podjetja na tujih trgih pa 
imajo precej manj težav z li-
kvidnostjo kot na domačem 
trgu. Poleg tega je posavsko 
gospodarstvo v raznih kazal-
nikih precej visoko med slo-
venskimi regijami predvsem 
po zaslugi energetike, če pa 
to panogo izvzamemo, je 
stanje precej slabše. Na pri-
mer: neto dodana vrednost 

Brezposelnost v Posavju (pre)visoka
KrŠKo - člani upravnega odbora Posavskega društva seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, ki mu 
predseduje edo Komočar, so 26. oktobra na razširjeni seji v prostorih podjetja Kostak Krško obravnavali 
gospodarsko situacijo v Posavju in gibanja na področju trga dela. Zaskrbljujoča je zlasti visoka stopnja 
brezposelnosti v regiji.

na zaposlenega v posavskem 
gospodarstvu znaša kar 44 ti-
soč evrov in krepko presega 
slovensko povprečje (37 ti-
soč evrov), brez energetike 
pa znaša le 30 tisoč evrov.

Direktorica sevniške območ-
ne službe Zavoda RS za zapo-
slovanje Irena Pirc je spre-
govorila o gibanjih na trgu 
dela. Brezposelnost v regi-
ji je avgusta znašala 13,4 % 
(4.361 oseb), kar je precej 
višje od slovenskega povpre-
čja (11,6 %), višjo brezposel-
nost beležijo le v Prekmur-
ju in v mariborski regiji. Do 
konca leta naj bi se števi-
lo brezposelnih še poveča-
lo na cca. 4.600 oseb. Pro-
blematična je tudi struktura 

brezposelnih, saj je med nji-
mi nadpovprečno visok delež 
starejših, invalidov, oseb z 
zdravstvenimi težavami in 
zaposlitvenimi ovirami, dol-
gotrajno brezposelnih, oseb 
brez strokovne izobrazbe … 
Med brezposelnimi je okoli 
20 % mladih do 30 let (sku-
pno 887), katerih število se 
bo v kratkem še povečalo, 
saj se bodo v evidenco pri-
javili tisti, ki so zaključili šo-
lanje ali študij. Med mladimi 
brezposelnimi je večji delež 
visoko izobraženih, zlasti 
družboslovnim smeri, med 
njimi se pojavljajo tudi di-
plomanti domačih fakultet 
za energetiko in logistiko ter 
srednjih šol. „Prevelik delež 
generacije se odloča za (ne-

prave) visokošolske študije,“ 
je ocenila Pirčeva. Povedala 
je še, da brezposelni pogosto 
niso zainteresirani za delo v 
tujini, kjer se pojavlja nekaj 
priložnosti na področju za-
ključnih del v gradbeništvu 
in kovinarstvu, pa tudi za se-
zonska dela v kmetijstvu ne 
uspejo zagotoviti dovolj do-
mačih delavcev, zato mora-
jo zanje izdajati delovna do-
voljenja tujcem. Na stanje 
brezposelnosti v Posavju si-
cer vpliva tudi gospodarska 
situacija v sosednjih regijah, 
npr. v novomeškem Revozu 
ali radeški papirnici. 

Seje se je udeležil tudi krški 
župan mag. Miran Stanko in 
v razpravi poudaril, da ima 
občina sicer kar 120 hektar-
jev zemljišč za potencialne 
investitorje, vendar pa za-
nje ni resnega povpraševa-
nja, kar pripisuje dejstvu, 
da ni dovolj denarja v obto-
ku, banke pa ne odobravajo 
posojil gospodarstvu. Čeprav 
tudi nedavni vladni obisk ni 
vlil pretiranega optimizma, 
vseeno računa na nove ve-
like državne investicije, kot 
so gradnja HE na spodnji Savi 
in odlagališča NSRAO, ki bi 
dale nov zagon zlasti posa-
vskemu gradbeništvu.

 Peter Pavlovič

Irena Pirc med Darkom Goriškom (levo) in krškim župa-
nom mag. Miranom Stankom

KrŠKo – ob obisku vlade v Posavju 24. oktobra sta minister za 
delo, družino in socialne zadeve mag. andrej Vizjak in Tomo 
Garantini, direktor regionalnega centra za razvoj (rCr) Za-
savja v Kulturnem domu Krško podpisala pogodbo o sofinan-
ciranju programa Podjetno v svet podjetništva. 

Nosilec navedenega projekta je RCR Zasavje, namenjen pa je 
spodbujanju podjetništva med brezposelnimi mlajšimi osebami 
z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter odpiranju novih delov-
nih mest. Vrednost projekta, ki se bo izvajal na območju celo-
tne Slovenije, financirala pa ga bosta Evropski socialni sklad in 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, znaša skupno 
3.888.354 milijone evrov, od tega bo 340.000 evrov namenjenih 
za izvajanje projekta na območju Posavja. V projekt Podjetno 
v svet podjetništva, ki bo stekel pri nas v prihodnjem letu, na-
meravajo vključiti 20 brezposelnih diplomantov, ki so prijavlje-
ni na Zavodu za zaposlovanje, starih do 35 let. Ti bodo, razde-
ljeni v dve skupini, ob strokovni pomoči mentorjev pridobivali 
potrebna podjetniška znanja in razvijali določene podjetniške 
ideje, pri čemer bo moral vsak udeleženec usposabljanja sle-
diti cilju, da v roku enega leta po zaključenem usposabljanju 
za podjetniško kariero ustanovi lastno podjetje, se samozapo-
sli ali se zaposli pri drugem delodajalcu. B. Mavsar

Podjetno v svet podjetništva

Mag. Andrej Vizjak in Tomo Garantini

V času sejma POK 2012 
je potekala nagradna igra 

za hišni �ltrirni �lter. 

Nagrajenka je Magda Mežič 
iz Malega Podloga.

Ekomot Artiče d.o.o., Artiče 51c, 8253 Artiče
Tel. +386 (0)7 452 10 40, http://www.ekomot.si

ZA ČISTO PITNO VODO 

BrežiCe – Med 26. in 28. oktobrom je v večnamenski špor-
tni dvorani v Brežicah potekal 2. Podjetniško-obrtni in 
kmetijski (PoK) sejem z več kot 110 razstavljavci in bo-
gato obsejemsko ponudbo.

Kot je na otvoritvi dejal župan občine Brežice Ivan Molan, so 
si že pred leti zastavili cilj, kako spodbujati gospodarstvo in 
kmetijstvo v občini – poleg finančnih spodbud tudi s promoci-
jo, zato so se odločili, da organizirajo POK in na ta način poma-
gajo predvsem manjšim podjetnikom, da se predstavijo na sej-
mu in dobijo nove poslovne vezi. Otvoritve se je udeležil tudi 
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, ki je poudaril, 
da je brežiški sejem prispodoba za povezovanje vseh tistih pa-
nog, ki so značilne za razvoj podeželja – podjetništva, kmetij-
stva in turizma. Po njegovih besedah so takšni regijski dogodki 
odlična priložnost za nadaljnji razvoj Posavja. Odprtja sejma 
so se udeležili tudi češka delegacija pobratene občine Dobřa-
ny – na sejmu se je predstavljala s stojnico svojega varjenega 
piva in domačih izdelkov – na čelu z županom Marekom Sykoro 
in senatorko dagmar Terelmešovo ter kralj cvička Franc Tom-
še in vinska kraljica Martina Baškovič, ki so prav tako sprego-
vorili nekaj pozdravnih besed. 
Organizatorja letošnjega sejma Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice ter Občina Brežice sta se odločila, da pod-
jetnike, obrtnike in kmetovalce razdelita v šest razstavnih ulic 
oz. avenij, in sicer so bile to Avenija vina in kulinarike, Gospo-
dar na kmetiji, Moj dom, Nekaj lepega zame, Poslovne stori-
tve ter Turizem in mi. Na glavnem odru so se v treh dneh v sklo-
pu kulturno-zabavnega programa med drugim zvrstili nastopi 
osnovnih šol, pevski in plesni nastopi, otroška gledališka pred-
stava, modna revija ter tatoo, pasji in salsa šov, kuhanje župa-

novega golaža in degustacija 
vin. Avla v drugem nadstropju 
športne dvorane je bila pri-
zorišče več predavanj stro-
kovnjakov z različnih podro-
čij, nadstropje nižje pa se je 
predstavljal Zdravstveni dom 
Brežice s programom „Svit“. 
Zadnji sejemski dan pa so iz-
žrebali tudi nagrajenca nagra-
dne igre „Sanjski dan“, ki bo 
po besedah organizatorjev de-
ležen sanjskega razvajanja v 
družbi najboljših.
 Rok Retelj

2. POK predvsem kot pomoč
posavskim malim podjetnikom

Stojnica pobratene občine Dobřany

Ob pozdravu je predsednik 
Sveta regije Ivan Molan po-
udaril, da bodo v prihajajo-
čih časih sredstva za sofinan-
ciranje projektov z državnega 
in evropskega nivoja še veli-
ko pomembnejša, kot so bila 
v prejšnjem programskem ob-
dobju 2007-2013, državna se-
kretarka mag. Monika Kirbiš 
Rojs iz MGRT pa je ob pred-
stavitvi splošnih smernic za 
pripravo dokumentov razvoj-
nega načrtovanja evropske 
kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014-2020 
dejala, da bo Evropska komi-
sija za novo obdobje določila 
enajst prioritet. Slovenija bo 
izbrala tri ali štiri, med nji-
mi naj bi na primer spodbu-
jali naložbe v povečanje kon-
kurenčnosti malih in srednje 
velikih podjetij, krepitev raz-
iskav, razvoja ter inovacij, v 
ospredje bo postavljeno tudi 
zaposlovanje mladih kadrov, 
sredstva pa bodo po besedah 
državne sekretarke zagoto-
vljena tudi za še nedokončano 
infrastrukturo prejšnjega pro-
gramskega obdobja. Drži, da 
bo sredstev manj kot v prej-
šnjem obdobju, tudi zaradi 
pritiska nekaterih članic EU, 
ki v gospodarsko težjih raz-
merah izkazujejo manjšo pri-
pravljenost financiranja manj 
razvitih držav. Do konca no-
vembra naj bi bilo znano, ka-
kšen okvir evropskih sredstev 
lahko pričakuje naša država, 

Ob obisku predstavnikov MGRT v Krškem

Želijo si sodelovanja regionalnega 
in nacionalnega nivoja
KrŠKo - V torek, 30. oktobra, je regionalna razvojna agencija Posavje v Kulturnem domu v Krškem organizi-
rala srečanje zainteresirane javnosti s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGrT), 
ki z obiski po terenu ugotavlja dejanske potrebe in spodbuja razpravo o razvojnih potencialih v regijah. 

Kirbiš Rojseva pa je med dru-
gim še poudarila, da se, kar 
se Slovenije tiče, ravno zaradi 
želje po čim bolj usklajenih, 
konkretnih rezultatih prvič 
pripravlja razvojne dokumen-
te hkrati na nacionalnem in lo-
kalnem nivoju. 

Sodelovanje in usklajevanje 
na lokalnem nivoju te dni in-
tenzivno poteka, saj je RRA k 
pripravi novega Regionalne-
ga razvojnega programa Spo-
dnjeposavske regije pozvala 
tudi zainteresirano javnost, 
institucije in posameznike, 
da prostovoljno sodelujejo v 
delovnih skupinah za posa-
mezna vsebinska področja in 
s tem prispevajo svoj delež k 
čim smotrnejši določitvi t.im. 
„pametne specializacije“ re-
gije. Sodelovanje je še pov-
sem odprto, je v imenu RRA 

pojasnila mag. nataša Šer-
bec, ki je tudi vodja pripra-
ve RRP za našo regijo. Tudi 
mag. Franci Klužer, ki je ori-
sal metodološki pristop pri 
oblikovanju glavnih razvojnih 
dokumentov - gre predvsem 
za Strategijo razvoja Sloveni-
je, Državni razvojni program, 
Partnerski sporazum in Opera-
tivne programe - je pojasnil, 
da gre za odprto in široko so-
delovanje in pozval tudi k po-
dajanju predlogov na spletni 
strani MGRT.

Deveti obisk regij s strani 
MGRT je zvenel bolj kot uvo-
dno povabilo k resnemu delu 
v prej omenjenih skupinah in 
razmisleku o ključnih razvoj-
nih vprašanjih. Po predstavitvi 
je v razpravi, ki je bila kraj-
ša od pričakovane, sevniške-
ga župana Srečka ocvirka in 

brežiškega župana Ivana Mo-
lana zanimalo več o usmerje-
nosti financiranja v prihodnje, 
ali bo to predvsem program-
sko ali še vedno projektno, 
Ocvirka je med drugim zani-
malo tudi uresničevanje tre-
tje osi, o prometni infrastruk-
turi, konkretno o železniški 
povezavi Maribor-Zagreb, pa 
je spraševal tudi Franjo De-
belak, župan občine Bistrica 
ob Sotli. Peter žigante iz Sa-
vaprojekta je postavil vpra-
šanje o delovanju novega Ra-
zvojnega sveta, Darja Planinc 
iz RRA Posavje je v imenu Lo-
kalne akcijske skupine Posav-
je povprašala o usklajenosti 
posameznih resorjev in mini-
strstev glede sodelovanja pri 
razvoju podeželja, Franca če-
šnovarja, direktorja CPT Kr-
ško, pa je zanimalo, ali bo 
imela država v prihodnje več 
posluha za podjetništvo. Pri 
nadaljnjih srečanjih z MGRT, 
prvo bo že spomladi, naj bi re-
gije izpostavile nekaj večjih 
projektov, ki bi jih nato Vla-
da in Državni zbor prepozna-
la kot projekte nacionalnega 
pomena. Glede na zastavlje-
na vprašanja tokrat in tista, ki 
niso bila izrečena na glas, pa 
bi, da bo črpanje sredstev v 
Posavju čimbolj ustrezalo de-
janskim potrebam, za začetek 
potrebovali jasno in enotno vi-
zijo o tem, kakšna bo razvoj-
na specializacija naše regije.
 Maruša Mavsar

Snežana Čanak iz MGRT, Nataša Šerbec iz RRA Posavje, 
Ivan Molan ter Monika Kirbiš Rojs in Franci Klužer iz MGRT



Posavski obzornik - leto XVI, številka 23, četrtek, 8. 11. 2012 PRAZNIK OBČINE SEVNICA 9

Spoštovane občanke in občani 
občine Sevnica!

 

Pogled v preteklo leto vam bo gotovo razkril, 
da ste s skupnimi močmi naredili že veliko dobrega, 

pred vami pa so že novi izzivi, ki se jih boste znova 
lotili marljivo in odločno.

Ob prazniku vam, drage občanke in občani, 
iskreno čestitamo in se z vami veselimo 

vseh novih uspehov, ki vas še čakajo, 
tako na osebnem kot poslovnem področju.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Ob praznovanju vašega občinskega praznika voščim 
vse dobro občankam in občanom občine Sevnica!

Kot se jeseni srečujemo s prijetnim opravilom 
pobiranja in spravljanja pridelkov, je tudi praznik občine 

priložnost za pogled na plodove minulega dela 
ter čas za veselje ob številnih dosežkih občine 
ter preudarno načrtovanje poti v prihodnost. 

Želim vam, da praznik preživite čim bolj prijetno, 
v dobri družbi in z optimizmom. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje 
in vam tudi vnaprej želim uspešno vodenje občine 

pri ustvarjanju pogojev za čim bolj kakovostno življenje 
vaših občank in občanov.

Ob tej priložnosti iskreno čestitam tudi vsem 
dobitnikom občinskih priznanj!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!

Dnevi hitro minevajo, 
a ob prazniku se vsaj za trenutek ustavimo 

in na mnogih prazničnih prireditvah znova vidimo, 
kako ustvarjalni ljudje živijo v naših občinah.

Drage občanke in občani občine Sevnica, želim vam 
veliko uspešnih in prijetnih trenutkov ob prazniku 

in veliko zagona tudi v prihodnosti.

Iskreno vam čestitam ob prazniku, z željo, 
da bi ohranili dobro medsebojno sodelovanje 

in ga v naslednjih letih še nadgradili.

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci  

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

Naj bo vse do zdaj doseženo 
spodbuda za vedno lepšo pot prihodnosti.  

Lepo praznujte in naj živi in se uspešno razvija 
vaša občina, ki jo odlikuje izjemnost 

in nadarjenost delavnih ljudi. 

Iskreno vam čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje 

ter se hkrati zahvaljujemo za sodelovanje 
pri razvoju in krepitvi našega skupnega prostora.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Občina Sevnica 
praznuje

Ob prazniku
občine Sevnica
vam iskreno čestitamo.

www.komunala-sevnica.si

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ČESTITAMO 

OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA.

V teh novembrskih dneh praznuje občina Sevnica, ki se razprostira na okrog 272 km² 
na levem in desnem bregu najdaljše slovenske reke v njenem spodnjem toku. ra-
znolikost in bogastvo občine se kaže v čudoviti naravi in v milem podnebju ter v de-
lovnih ljudeh, ki si želijo napredka, zato je vsak občinski praznik tudi priložnost za 
pregled preteklega dela in pobuda za nove načrte. eden izmed večjih letošnjih pro-
jektov je zagotovo izgradnja optičnega omrežja, ki počasi prehaja v zaključno fazo. 
V letošnjem juniju so se v Krmelju odprla vrata novega, sodobnega vrtca. V dolenjem 
Boštanju stoji nov, še trdnejši most čez reko Mirno, ki je nadomestil svojega lesene-
ga predhodnika in sedaj so prebivalke ter prebivalci še v pričakovanju uresničitve iz-
gradnje mostu čez reko Savo, ki bo povezala stari del Sevnice na levem bregu z nase-
ljem log na desnem bregu. že vrsto let čaka na uresničitev tudi izgradnja atletskega 
stadiona s travnatim nogometnim igriščem. želja je veliko, a pri doseganju zastavlje-
nih ciljev je pomembna pot, prepredena s potrpežljivostjo, zaupanjem in vztrajno-
stjo. nobena pot ni ravna, vsaka ima mnogo križišč, a vsa vodijo k enemu samemu ci-
lju – živeti v skupnosti zadovoljnih ljudi. 

iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica z željo, da bi v njej živeli srečni ljudje; 
ljudje, ki s ponosom zrejo v preteklost in s svojimi svežimi idejami prinašajo nov za-
gon, novo moč. 
 Uredništvo Posavskega obzornika
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RAZBOR - V lanskem letu obujena dramska sekcija Razbor 
pod odrom KŠTD Blaž Jurko je v domu krajanov na Razborju 
29. septembra premierno uprizorila dramo Tajna družba Je-
zusovih apostolov po literarni predlogi Jožeta Javorška, ki je 
motive za svojo dramo našel v romanu Jezusovi apostoli Le-
onharda Franka. Dogajanje je postavljeno v povojno Nemči-
jo in opisuje skupino otrok, ki so si nadeli imena Jezusovih 
apostolov. S svojim skrivnim delovanjem si prizadevajo iz-
boljšati okolico tako, da jemljejo tam, kjer je in dajejo tja, 

kjer ni. Šestnajst igralcev, starih med 5 in 31 let, pa z igro 
ni želelo predstaviti le družbe nekega preteklega časa, tem-
več sedanjost, ko v »poplavi novonastalih bogatašev in reve-
žev zgodba zre v staro ogledalo«. Sobotno premierno uprizo-
ritev je občinstvo sprejelo z navdušenjem. Ponovitve sledijo 
v Jurkloštru in na Razborju vse tja do letošnjega decembra.
 M. P./S. R., foto: M. I.

Tajna družba Jezusovih apostolov

V domu krajanov na Razborju so uprizorili igro Tajna 
družba Jezusovih apostolov.

Vsem občankam in občanom občine Sevnica 
iskreno čestitamo ob našem skupnem občinskem prazniku,  

želimo prijetno praznovanje 
ter obilo osebnih in poslovnih uspehov! 

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

Ob občinskem prazniku občine Sevnica 
se naši ustanoviteljici – Občini Sevnica -

zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.

Občankam in občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku, 

vsem, ki radi zahajate v knjižnico, 
pa želimo prijetno počutje pri nas

ter mnogo užitkov ob prebiranju knjig.

Kolektiv Knjižnice Sevnica

Ob ob�inskem 
prazniku ob�ine 
Sevnica iskreno 

voš�imo ob�anom 
in ob�ankam.

poslanec 
Tomaž Lisec 

in 

OO SDS Sevnica

Slovenska demokratska stranka

www.facebook.com/Tomaz.Lisec
www.sevnica.sds.si P R I D R U Ž UJ E M O  S E  V Z P O D B U D N I M  VO Š Č I LO M  O B  P R A Z N I KU  O B Č I N E  S E V N I C A !

Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega 
kot njegovo lastno prepričanje, 

da je naredil najboljše, kar je mogel. 
(Mihailo Pupin)

Čestitamo 
ob občinskem prazniku 
ter želimo veliko uspeha 

in medsebojnega razumevanja!

V Inpletu se pridružujemo čestitkam 
ob občinskem prazniku občine Sevnica.

Naj nas tudi v bodoče povezujejo 
prizadevanja za skupno dobro!

 www.inplet.si
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SEVNICA - Folklorna skupina Društva upokojencev Razbor, ki 
jo vse od nastanka vodi Majda Hriberšek, je 12. oktobra v 
sevniški kulturni dvorani praznovala 10-letnico delovanja. 
Živahen kulturni program so oblikovali s prikazom ljudskih 

plesov različnih slovenskih pokrajin, običajev in pesmi po-
leg folklorne skupine z Razborja pod Lisco še Folklorno dru-
štvo Brusači Radeče in Folklorna skupina Blagovna. Ob lepem 
jubileju je Zveza kulturnih društev Sevnica in sevniška ob-
močna izpostava JSKD podelila članicam in članom razbor-
ske folklorne skupine priznanja. Skupini, ki s svojimi nasto-
pi popestri marsikatero prireditev, pa je čestital tudi župan 
občine Sevnica Srečko ocvirk. V preddverju sevniške kultur-
ne dvorani si je bilo mogoče ogledati še priložnostno razsta-
vo o razvoju razborske folklorne skupine, katere število se 
iz leta v leto povečuje. S. R., foto: L. M.

SEVNICA - Srednja šola Sevnica je v sodelovanju z direktori-
co podjetja Sava avto d.o.o. Andrejo Jamšek pripravila ob 
drugi obletnici delovanja poslovno trgovskega centra Bowling 
DeLuxe v prostorih trgovine Bliss modno revijo. Kot mane-
kenke in manekeni so se predstavili dijaki in dijakinje SŠ Sev-
nica izobraževalnega programa frizer, ki so pred nastopom 

v šolski frizerski delavnici pod strokovnim vodstvom učite-
ljice praktičnega pouka Lavre Dokler oblikovali še zanimi-
ve modne pričeske. Dodatna popestritev modnega dogodka 
je bil solo pevski nastop 12-letne Gaje Prestor iz Radeč. Po 
zaključenem dogodku so se nekateri spraševali, ali se vrača-
jo nekdanji časi, v katerih je Srednja šola Sevnica na sevni-
škem gradu pripravljala nepozabne in odmevne prireditve z 
bogatim kulturnim programom in z modno revijo. S. R.

10 let razborske folklorne skupine

Skupna pesem vseh nastopajočih ob 10-letnici delovanja 
Folklorne skupine DU Razbor

Nova pomlad sevniške šole?

Na modni reviji so kot manekenke in manekeni nastopili 
dijakinje in dijaki SŠ Sevnica.

ALI STE PRIPRAVLJENI
NA KURILNO SEZONO?

PE Brežice
Tel.: 07 49 66 130

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60, 031 320 900
info@dimnikarstvo-jelancic.si 
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90

Čestitamo ob občinskem prazniku!

Opravljamo 
• čiščenje in pregledovanje kurilnih, dimovodnih 
 in prezračevalnih naprav,
• meritve dimne emisije, svetovanje in 

diagnosticiranje notranjih sten dimnikov pri 
adaptacijah in sanacijah ter

• strojno odstranjevanje katranskih oblog 
 iz dimnika.

AVTOKLEPARSTVO
 AVTOLIČARSTVO
  AVTOVLEKA 24 UR NA DAN
   MENJAVA GUM
 OPTIKA
 CENITVE POŠKODOVANIH VOZIL
 VOZILA V NAJEM
 AVTOPRALNICA

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in čestitamo ob občinskem prazniku.

ATG ZUPAN d.o.o., Krmelj 2B, Krmelj
Tel.: 07 81 85 780, e-pošta: atgzupan@siol.net

w w w.atgzupan.com

Kolektiv in člani Kmečke zadruge Sevnica z.o.o. 
čestitajo občankam in občanom občine Sevnica 

ob občinskem prazniku in želijo obilo optimizma, 
dobrih in izvirnih idej, zdravja, vedoželjnosti, 

medsebojnega sodelovanja in pomoči ter spoštovanja, 
vse s ciljem dolgoročnega obstoja družbe 
s čutom za sočloveka in zdravo okolje.

Kmečka Zadruga Sevnica z.o.o.
Kmetijstvo, proizvodnja ter predelava mesa, 

trgovinska dejavnost
Savska c. 20 c, Sevnica

tel.: 07 816 36 00, www.kz-sevnica.si

KrMelJ - 27. oktobra je bila v Kulturnem domu Krmelj slove-
snost ob odprtju slikarske in fotografske razstave del, nastalih 
na Viii. likovni koloniji Krmelj 2012. organizator kolonije, ki 
je potekala 25. in 26. maja letos, je bila likovna sekcija dKŠd 
Svoboda Krmelj. ljubiteljski slikarji so ustvarjali pod strokov-
nim vodstvom likovnega pedagoga Toneta Zgonca. nastalo je 
27 slik in več fotografij na temo Podobe Krmelja in okolice. 

Na oktobrski otvoritvi razstave v Krmelju so poleg slik pred-
stavili še osem izbranih fotografij. Te so nastale s pogledom 
skozi fotografski objektiv Judith Zgonec, nevenke Flajs in 
Marije Oven. V kulturnem programu so se predstavili učen-
ci Glasbene šole Sevnica, pevska skupina Lokvanj in reci-
tatorki s poezijo pesnice Mile Kačičeve in pesnika Toneta 
Pavčka. Program je povezoval Rado Kostrevc. Med priredi-
tvijo je potekala projekcija fotografij o dogajanju na likovni 
koloniji. Predsednica KS Krmelj Slavica Mirt se je zahvalila 
vodji likovne sekcije ani Hočevar in predsednici DKŠD Svo-
boda Berti logar. Prireditve se je udeležil tudi podžupan ob-

čine Sevnica Jože žnidarič, 
ki je Krmeljčanom čestital za 
uspešno delovanje na likov-
nem področju in poudaril po-
men kulture, ki nas povezuje 
in bogati. Sledil je ogled raz-
stave ob prijetnem druženju 
obiskovalcev in ustvarjalcev.
 A. H., foto: J. Zgonec

Razstava v Krmelju

Udeleženke in udeleženci likovne kolonije z vodjo likovne 
sekcije Ano Hočevar in s predsednico DKŠD Svoboda Ber-
to Logar na otvoritvi razstave v Krmelju

Ob prazniku občine Sevnica
občankam in občanom

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

Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

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

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

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

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

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

Akcija:
Sadike vrtnic

 Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica

Hkrati vas vabimo na odprtje prenovljene
ZP Krmelj in predstavitev razvoja zdravstva v Mirnski dolini

v petek, 16. novembra, ob 16. uri.

GSM: 041 645 795 - Tel.: 07 / 81 43 003 - Fax: 07 / 81 43 709
E-mail: mirt.peter@mirttours.si

Peter MIRT s.p.
8283 BLANCA 32

ČESTITAMO OB PRAZNIKU!

Ob občinskem prazniku želimo 
vsem občankam in občanom občine Sevnica
obilo osebnega uspeha in prijetnih jesenskih dni.

Uprava: Blanca 7, 8283 Blanca
Sedež: Cesta 4. Julija 134, 8270 Krško
Tel.: 07 48 80 920, Fax: 07 48 80 921
Email: info@sadjarstvo-blanca.si

Krajevna skupnost Studenec
vošči lepe želje vsem občankam in občanom,

še posebej pa krajanom KS Studenec,
in želi vesele praznične dni,

veliko medsebojnega razumevanja in
osebnega zadovoljstva.

 

predsednik Janoš Janc 
in svet KS Studenec
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Voščilo župana 
ob prazniku Občine Sevnica

Sprehod po minulem letu nam ponu-
ja veliko razlogov za zadovoljstvo. Na-
loge in cilji, ki smo si jih zadali, so ob 
dobrem sodelovanju občinskega sve-
ta, občinske uprave, krajevnih skupnosti 
in drugih nosilcev družbenega življenja 
uspešno udejanjene in pomenijo doda-
ten razlog, da bo praznovanje občinske-
ga praznika še bolj zasluženo in veselo.

Nove pridobitve je moč videti na celo-
tnem območju občine. Uspešno se bo 
kmalu zaključil projekt gradnje optične-

ga omrežja, številne so izboljšave na področju prometne in ko-
munalne infrastrukture, varstva okolja, na področju predšolske 
vzgoje. Ob vsem naštetem je Občina Sevnica skozi leto uspešno 
izvajala vse obvezne naloge.

Za dobro sodelovanje in kakovostno delo se zahvaljujem člani-
cam in članom Občinskega sveta Občine Sevnica, sodelavkam in 
sodelavcem občinske uprave ter vsem vam, spoštovane občan-
ke in občani, ki pomembno prispevate k ustvarjanju prihodnosti 
občine. Posebno zahvalo izrekam krajevnim skupnostim, organi-
zacijam, zavodom, društvom in posameznikom, ki bogatite celo-
tno družbeno življenje in boste z organizacijo prireditev oboga-
tili tudi praznik občine.

Prireditve, združene v celomesečni koledar, bodo okrepile našo 
povezanost v lokalni skupnosti. Vabim vas, da se ob teh dogod-
kih srečujemo v čim večjem številu in se skupaj zasluženo pove-
selimo ob dosežkih uspešnega leta.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica

Mesec praznovanja smo pričeli v Boštanju
občina Sevnica je uspešno zaključila projekt »Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju«. V sklo-
pu prireditev ob občinskem prazniku je v minulem petkovem popoldnevu v Boštanju potekala slovesna 
otvoritev te nove pridobitve, ki je korenito spremenila podobo kraja in izboljšala cestno-prometno var-
nost osrednje prometne žile.

Projekt je zajemal obnovo 
in delno razširitev 540-me-
trskega odseka lokalne ce-
ste od rondoja pri Inposu do 
križišča v starem delu Bošta-
nja, poleg tega pa tudi ure-
ditev 180-metrskega odseka 
ceste za novo naselje. Oba 
cestna odseka dopolnjujeta 
enostranski hodnik za pešce 
in javna razsvetljava, preu-
rejena pa so bila tudi tri kri-
žišča. Pogodbeni znesek in-
vesticije je znašal 580.000 
evrov, pri čemer je bila in-
vesticija sofinancirana iz 
programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdo-
bje 2007–2013, ukrepa 322 – 
Obnova in razvoj vasi, ter z 
uspešno udeležbo na razpisu 
za pridobitev državnih sred-
stev. 

»Celovit projektni in vsebin-
sko kompleksni pristop ure-
janja Boštanja kot razvijajo-
čega se kraja je bil izhodišče 
pri naročilu projektne doku-
mentacije za ureditve infra-
strukture na širšem območju 
kraja. Idejni projekt obse-
ga precej večje območje, 
kot je bilo le-to urejeno se-
daj. Odločitev, da del, ki je 
bil najzahtevnejši, uredimo 
najprej, je zagotovo pravil-
na. V tem duhu je bila nare-
jena močna vez in na novo 
zgrajena infrastruktura, pri-
merna kraju in času. Z ure-
ditvami so dosežene dolgo-
letne želje in prizadevanja 

krajanov, krajevne skupnosti 
in občine, da osrednjo pro-
metno žilo skozi kraj izbolj-
šamo zlasti z vidika prome-
tne varnosti in pretočnosti. 
Nov pločnik pešcem omogo-
ča varno pot, prav tako javna 
razsvetljava. Za bližnjo šolo 
je poleg navedenega pred-
nost zagotovo tudi ta, da av-
tobus danes lahko pripelje 
skozi Globelo do šole,« je v 
svojem nagovoru povedal žu-
pan Srečko ocvirk.
Zbrane na slovesni otvori-
tvi v Boštanju je poleg župa-
na nagovoril tudi predsednik 
sveta Krajevne skupnosti Bo-
štanj Jože Udovč, ki se je 

med drugim zahvalil županu 
in Občini Sevnica ter izvajal-
cem za korektno in strokovno 
opravljeno delo. Program do-
godka pa so popestrili God-
ba Sevnica, Vokalna skupina 
Coronke in Vokalni kvintet 
Boštanjski prijatelji, novo 
pridobitev pa je blagoslovil 
boštanjski župnik Fonzi ži-
bert. Uradni del prireditve, 
ki je bila prva v bogatem ce-
lomesečnem koledarju prire-
ditev ob občinskem prazniku, 
se je nadaljeval v dvorani bo-
štanjskega TVD Partizana ob 
dobrotah Aktiva žena Boštanj 
in Društva vinogradnikov Sev-
nica-Boštanj.

Pogled po Globeli navzdol 
(Foto: Občina Sevnica)

Pri prerezu traku je poleg predstavnikov in-
vestitorja in izvajalca sodelovalo več do-
mačinov. (Foto: Judith Zgonec)

Slovesno odprtje nove prometne povezave 
je minilo tudi v znamenju kulturnega pro-
grama. (Foto: Judith Zgonec)

O obisku vlade v občini Sevnica
V sklopu delovnega obiska v Zasavju in Posavju so člani in sodelavci vlade oziroma ministrstev republi-
ke Slovenije obiskali tudi nekatere institucije in podjetja v sevniški občini. Prav tako je v Sevnici pote-
kalo zaključno srečanje vlade z župani, gospodarstveniki, poslanci in državnimi svetniki z območja Po-
savja, namenu pa je bila ob tej priložnosti predana rastlinska čistilna naprava na lisci. 
»Ideja delovnih obiskov vla-
de je v posameznih regijah 
zelo dobro sprejeta, kaj-
ti tako se lahko predstav-
niki vlade kot predstavniki 
izvršilne oblasti neposre-
dno seznanijo z aktualnimi 
vprašanji, tako v gospodar-
skih družbah kot v občinah. 
Neposredni, osebni kontakt 
daje bistveno boljše rezul-
tate kot dopisovanje. Ob 
obisku smo predstavili pro-
jekte, ki se odvijajo v naši 
občini in so državnega pome-
na ter potrebujejo usklaje-
vanje občine in države. Za 
občino Sevnica je zelo aktu-
alno vprašanje tretje razvoj-
ne osi, mostu Log, nivojskih 
prehodov cesta-železnica, 
energetske sanacije jav-
nih stavb in še številna dru-
ga vprašanja. Obisk vlade je 
bil vsebinsko bogat, vendar 
za pogovor o vseh vpraša-
njih nekoliko kratek, kljub 
temu pa zelo uspešen,« je 
ob obisku vlade v občini Sev-
nica povedal župan Srečko 
Ocvirk. In katere teme so 
bile ob obisku obravnavane?

infrastruktura in gospodar-
stvo
Vodstvo Občine Sevnica je 
na delovnem sestanku z mi-
nistrom za infrastrukturo in 
prostor Zvonkom černačem 
izpostavilo predvsem držav-
ne infrastrukturne projekte, 
načrtovane na območju ob-
čine. Izpostavili so potrebo 
po nadaljevanju in pospe-
šitvi aktivnosti za pripravo 
projekta tretje razvojne osi 

s poudarkom na njenem sre-
dnjem odseku, projekt most 
Log ter dokončanje ureditev 
prometne infrastrukture po 
državnem prostorskem na-
črtu za HE Blanca, pa tudi 
odpravo poškodb na držav-
nih cestah po njeni izgra-
dnji. Med drugimi pomemb-
nimi temami so izpostavili 
problematiko nivojskih ce-
stno-železniških prehodov 
ter nadaljevanje investi-
cij na državnem cestnem 
omrežju.
Minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo mag. Ra-
dovan žerjav je v sklopu 
delovnega obiska obiskal to-
varno Tanin Sevnica, kjer se 
je seznanil z njenim delova-
njem in poslanstvom. Stro-
kovne službe Občine Sevni-
ca so državni sekretarki na 
ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, mag. 
Moniki Kirbiš Rojs, predsta-
vile uspešno izvedene pro-
jekte, vezane na državne 
in evropske vire, ob tem pa 

tudi izzive zagotavljanja la-
stnih virov občine.

izobraževanje, znanost, 
kultura, šport, zdravje, so-
ciala
S področja družbenih dejav-
nosti je občino obiskala dr-
žavna sekretarka na mini-
strstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport 
Mojca Škrinjar. Na delov-
nem obisku, ki je potekal v 
Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica, se je s strani stro-
kovnih služb Občine Sevnica 
seznanila s stanjem predšol-
ske vzgoje, osnovnega šol-
stva in športa ter razvojem 
srednjega šolstva v občini. 
Predstavljena je bila potre-
ba po novogradnjah oziro-
ma sanacijah osnovnih šol in 
vrtcev, energetskih sanaci-
jah vzgojno-izobraževalnih 
objektov, po športnih objek-
tih, pa tudi problematika 
šolskih prevozov.
Ob srečanju z ministrom 
za zdravje v Zdravstvenem 

domu Sevnica se je minister 
Tomaž Gantar seznanil s sta-
njem javnega zdravja v ob-
čini, vodstvi Zdravstvene-
ga doma Sevnica in Občine 
Sevnica pa sta ministru med 
drugim predstavili aktualne 
aktivnosti za izboljšanje ne-
enakosti v zdravju za prebi-
valce občine Sevnica in Po-
savja. 
S strani ministrstva za delo, 
družino in socialne zade-
ve je Sevnico obiskal mini-
ster mag. Andrej Vizjak, ki 
sta ga sprejeli vodstvi sevni-
ške območne službe Zavoda 
za zaposlovanje ter v nada-
ljevanju Družinskega inšti-
tuta Zaupanje. Na Dolnjem 
Brezovem je vodstvo podje-
tja Chemcolor Sevnica obi-
skala podpredsednica vlade 
in ministrica za Slovence v 
zamejstvu in po svetu ljud-
mila Novak, vodstvo Kmeč-
ke zadruge Sevnica pa držav-
ni sekretar na ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje Branko 
Ravnik. 

Spoštovani

Vljudno vas vabimo, 
da se nam pridružite na osrednji slovesnosti 

ob prazniku Občine Sevnica, 

ki bo v petek, 9. novembra 2012, ob 17. uri

v Športnem domu Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljena 

priznanja Občine Sevnica za leto  2012.

Program bodo sooblikovali:

Godba Sevnica

Mažorete društva Trg Sevnica

Mešani pevski zbor Zvon

Prijazno vabljeni tudi na vse prireditve 

v sklopu prazničnega meseca.

Strokovne službe občine Sevnica so se se-
stale tudi z državno sekretarko mag. Mo-
niko Kirbiš Rojs. (Foto: Nina Omerza)

Minister mag. Radovan Žerjav v družbi po-
slanca Romana Žvegliča ob obisku sevni-
škega Tanina. (Foto: Občina Sevnica)

Foto: Mirko Ognjenović
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Ob 30-letnici sodelovanja 
pri gospodarskem razvoju občine Sevnica

prejme

Grb Občine Sevnica

PODJETJE INPLET PLETIVA D.O.O.
Podjetje Inplet je 
bilo ustanovljeno 
leta 1982 z name-
nom, da z materi-
ali oskrbuje svoje 
ustanovitelje – Li-
sco, Jutranjko in 
Komet. Po razpa-
du jugoslovanske-
ga trga je podjetje 
pričelo samostoj-
no poslovno pot. 

Hiter upad prodaje na domačem trgu je podjetje prisilil v agresiv-
nejši nastop na tujih trgih, z osredotočenostjo na kupce višjega 
cenovnega razreda, ki zaradi izredno visokih zahtev po kakovosti 
svoje proizvodnje še vedno vzdržujejo v Evropi ali blizu nje. Za osva-
janje zahtevnih tujih kupcev je bila nujna prilagoditev kolekcije ter 
izgradnja prepoznavnosti, saj je bilo podjetje na tujih trgih popol-
noma neznano. Prve izvozne rezultate je podjetje zabeležilo v letu 
1997, ko je delež izvoza predstavljal okoli 10 odstotkov prodaje.
Danes je slika popolnoma drugačna: podjetje že 90 odstotkov svo-
jih prihodkov ustvari na tujih trgih, predvsem Francije, Nemčije, Bel-
gije in Italije, vse več materialov pa podjetje izvozi v Tunizijo, Ma-
roko in Romunijo. To je velika spodbuda in hkrati dokaz, da je tudi 
v tekstilni panogi z močnim prilagajanjem trgu in veliko zavzeto-
stjo 82-članskega kolektiva mogoče preživeti in dosegati uspehe. 
Oskrbovanje najzahtevnejših kupcev višjega in visokega cenovne-
ga razreda je od podjetja zahtevalo tehnološko in procesno prila-
gajanje. Za investicije v visoko produktivne pletilne stroje, razširitev 
in posodobitev barvarne, novo laboratorijsko opremo za izvajanje 
sodobnih testnih metod, rekuperacijo odpadne energije iz tehno-
loških voda, zamenjavo ekološko spornega kemičnega čiščenja z 
intenzivnim pranjem in mnoge druge manjše investicije je podje-
tje v zadnjih letih namenilo preko 5 milijonov evrov. 
Ustanovitev podjetja je v kraj prinesla napredek in nova delovna 
mesta. Lokacija podjetja pa danes zaradi zaostrenih okoljskih zah-
tev pomeni velik ekološki izziv zaradi odpadnih tehnoloških voda. 
Podjetje Inplet aktivno sodeluje pri načrtovanju izgradnje čistilne 
naprave, ki bo velik prispevek k lepši urejenosti kraja, podjetju pa 
bo omogočila nadaljnji razvoj. 
Danes je podjetje Inplet mednarodno priznano podjetje, ki med 
kupci uživa ugled zanesljivega in kakovostnega dobavitelja. Po-
slovanje poteka po mednarodno priznanih standardih kakovosti 
in ravnanja z okoljem ISO 9001 in 14001, ekološko sprejemljivost 
izdelkov pa dokazuje s standardom EKO TEX 100. Kot edino slo-
vensko podjetje že vse od leta 1999 redno razstavlja na obeh naj-
pomembnejših mednarodnih sejmih materialov za perilo in ko-
palke v Parizu.
Podjetje uspešno sledi svoji viziji – ostati najboljši domači proizva-
jalec pletiv in eden najboljših v Evropi, za kar namerava tudi v pri-
hodnje nadaljevati z nujno tehnološko in procesno posodobitvijo, 
ki bo omogočila potrebno rast produktivnosti na raven evropske 
konkurence.

Za povezovanje športnih društev 
in razvoj športa v občini Sevnica

prejme

Zlato plaketo Občine Sevnica

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA
Leta 1945 je bilo 
v Sevnici ustano-
vljeno fizkulturno 
društvo, ki je na-
stalo na pobudo 
predvojnih sevni-
ških članov Soko-
la. Prvotne špor-
tne aktivnosti so se 
v začetku odvija-
le povsem sponta-

no. Z državno spremembo in preimenovanjem Fizkulturnih dru-
štev v Telovadna društva Partizan so po letu 1950 tudi v Sevnici 
vse športne dejavnosti prešle pod okrilje TVD Partizana. Spomla-
di leta 1945 je društvo pričelo z dozidavo doma in odprtega igri-
šča pred njim, leta 1955 pa je razvilo svoj prapor, ki ga je podaril 
Ljudski odbor Mestne občine Sevnica. Društvo je zgradilo tudi ro-
kometno igrišče na gmajni. Z leti so se v društvu razvijale sekci-
je za rokomet, nogomet, odbojko, namizni tenis, orodno telovad-
bo, smučanje, kasneje pa še kotalkanje, borilne veščine in košarko.
Do izgradnje kulturne dvorane je bil dom nosilec ne samo špor-
tnega, temveč tudi družabnega in kulturnega življenja v mestu. V 
njem so bile med drugim kino predstave, glasbeni nastopi, prire-
ditve Pokaži kaj znaš, igralske predstave, koncerti, maškarade, no-
voletna praznovanja, rokometni plesi in krvodajalske akcije.
Sevniški Partizan je v začetku 60. let sodil med najmočnejša in 

najbolj delovna društva v novomeškem okraju. V 70. letih je dru-
štvo štelo že preko 400 članov. V letih delovanja je nekaj članov 
prejelo tudi Bloudkovo plaketo in državna priznanja. V 90. letih 
so v domu delovali: fitnes, aerobika, gimnastika, atletika, samoo-
bramba, karate, ju-jitsu, odbojka in rekreativna košarka. Posame-
zne sekcije so s kakovostnim razvojem prerasle tedanjo organizi-
ranost in se osamosvojile. Na to je vplivala tudi vse slabša kakovost 
in varnost doma. 
Leta 2002 je bil odsluženi dom TVD Partizan porušen, nov Špor-
tni dom Sevnica pa je bil namenu predan septembra 2006. Upra-
vljanje doma je prevzel KŠTM Sevnica. S tem je bila administrativ-
na vloga društva končana.
Na pobudo gimnastičnega društva, da se v letu 2012 primerno 
obeleži 100. obletnica sokolstva v Sevnici, so se člani društva z 
vso svojo dejavnostjo vključili v Športno društvo Partizan Sevni-
ca in tako ponovno obudili njegovo slavno delovanje, ki je pripo-
moglo k večgeneracijskemu povezovanju športnih društev in ra-
zvoju športa v občini Sevnica.

Za bogatitev kulture, športa in turizma v občini Sevnica
prejme

Zlato plaketo Občine Sevnica

KULTURNO, ŠPORTNO IN TURISTIČNO 
DRUŠTVO BLAŽ JURKO 

RAZBOR POD LISCO

Leta 2001 je bilo 
na Razborju usta-
novljeno dru-
štvo, v katerem 
so združili že prej 
aktivno družbeno 
dogajanje v vasi. 
Nastalo je Kultur-
no, športno in tu-
ristično društvo 
Blaž Jurko Razbor. 
Društvo je aktivno 

na resnično širokem področju in združuje Ljudske pevke z Raz-
borja, Moško vokalno skupino Fantje z Razborja, Folklorno sku-
pino Blaž Jurko Razbor in Gledališko skupino Razbor pod odrom. 
Ljudske pevke z Razborja so v času svojega bogatega 20-letnega 
delovanja leta 2006 v knjigi »Razbor med koprenami spomina« iz-
dale prvo zgoščenko, leta 2010 pa še drugo samostojno zgoščen-
ko. Fantje z Razborja prepevajo 14 let in se poleg številnih nasto-
pov doma in širše udeležujejo tudi pevske revije Pesem Posavja. 
Folklorna skupina Blaž Jurko si je za poslanstvo izbrala tudi ohra-
njanje plesov, običajev in narodne noše, značilnih za kraje izpod 
Lisce. Gledališka skupina Razbor pod odrom s svojim umetniškim 
delom nadaljuje gledališko dejavnost, ki so jo na Razborju gojili 
že desetletja pred ustanovitvijo društva.
V slovenskem merilu je najodmevnejša prireditev društva zagoto-
vo Razborski pasijon. Gre za svojstveno različico prikaza pasijona, 
ki si ga je ogledalo že več kot 10 tisoč gledalcev iz vse Slovenije in 
celo Hrvaške. Od leta 1998 družbeno življenje bogatijo Razborski 
večeri, ki združujejo glasbeno in likovno umetnost ter predava-
nja. V goste so Razborčani povabili že številne znane osebe z raz-
ličnih področij življenja. 
Društvo organizira tradicionalne turistične prireditve, med njimi 
licitacijo krač in salam pri sv. Joštu pod Lisco, obeležitev Florjano-
ve nedelje pri sv. Kancijanu, spomladanske čistilne akcije in števil-
ne druge. Aktivno delujejo tudi na športnem področju z negova-
njem več športnih zvrsti. 
Društvo načrtno skrbi za urejenost kraja, predvsem vaškega je-
dra. Razbor je tudi po teh zaslugah prejel priznanja na tekmova-
nju »Moja dežela-lepa in gostoljubna«, in sicer leta 2005 za najlep-
šo vas v Posavju, leta 2006 za najlepše vaško središče v Posavju in 
2. najlepše vaško središče v Sloveniji ter leta 2008 za najlepšo hri-
bovsko vas v Sloveniji.

Za kulturno-umetniško delovanje v občini 
in širšem slovenskem prostoru

prejme

Srebrno plaketo Občine Sevnica

DRUŽINA POPELAR IZ ZGORNJIH 
MLADETIČ

Družina Popelar se je pred dvema desetletjema preselila v Zgor-
nje Mladetiče v krajevni skupnosti Tržišče na nekdanji dom mame 
Fanči. S trdim delom so obnovili domačijo, ki je danes lepo ureje-
na, na vsakem koraku pa je moč čutiti njihovo sposobnost likov-
nega ustvarjanja. Navkljub trudu, ki so ga vlagali v obnovo doma-
čije, so prosti čas preživljali predvsem ob ustvarjanju slikarskih del, 
si medsebojno pomagali in v družini ustvarili prijetno okolje za ra-
zvoj svojih umetniških talentov.
Oče Martin slika oljne slike, s katerimi se je predstavil na razstavah 
na sevniškem gradu, v Stillesu in v Slovenijalesu v Ljubljani. Sedaj 
slika predvsem zase in svojo dušo v svojem ateljeju, ponosen pa 

je, da so ljubezen 
do umetniškega 
ustvarjanja pre-
vzeli tudi trije si-
novi.
Damjan je avtor 
znamenite ple-
tenke velikanke v 
Tržišču in oplete-
nih vrb v Mirnski 
dolini, kamnite 
spirale na Primor-

skem ter številnih drugih stvaritev v širšem slovenskem prostoru. 
Priložnosti za svoje umetniško izražanje išče predvsem v naravnem 
okolju. Sebastjan je ambasador kulture občine Sevnica 2011–2012. 
Je slikar, izdelovalec mozaikov in fotograf, ki je pripravil številne sa-
mostojne razstave in sodeloval pri skupinskih razstavah. S svojimi 
deli prikazuje lepote sveta in hkrati opozarja na napake, ki jih de-
lamo ljudje. Severin se poleg slikarstva ukvarja tudi s fotografijo. 
V njegovi zbirki je bogat nabor fotografij s svetovnih popotovanj.
Poleg umetniškega ustvarjanja je družina Popelar aktivno vklju-
čena tudi v splošno bogatitev družabnega življenja v svoji kra-
jevni skupnosti.

Za aktivno delovanje na področju kulturnega 
in družabnega življenja na Lukovcu

prejme

Srebrno plaketo Občine Sevnica

NEŽA NOVŠAK
Nežo Novšak odlikuje požrtvo-
valno delo na društvenem, kul-
turnem, turističnem in širšem 
družbenem področju. Bila je po-
memben člen pri izgradnji kul-
turno-mladinskega doma na 
Lukovcu, poleg tega pa aktivno 
sodeluje pri vodenju domačega 
Kulturno športnega društva Lu-
kovec ter pri organizaciji števil-
nih kulturnih, zabavnih in špor-
tnih prireditev.
Na Lukovcu se pod okriljem dru-
štva vsako leto izvajajo projekti, 

pri katerih Neža Novšak aktivno sodeluje z idejami in delom: pri-
jazni december, delavnice za mladino in otroke, kresovanje, kul-
turni programi ob državnih praznikih in prazniku občine Sevnica, 
dobrodelni koncerti, gledališke predstave in glasbeni koncerti. To 
so projekti, ki v kraj privabljajo številne obiskovalce iz občine in 
drugih krajev Slovenije.
Za lepšo prihodnost svojega kraja in tudi širše je vložila ogromno 
svojega časa in dobre volje, ki jo z drugimi skuša deliti na vsakem 
svojem koraku.
Ob vsem naštetem se z veliko prizadevanja in truda vključuje tudi 
v delo vaškega odbora, Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, Rdeče-
ga križa in Turistične zveze Občine Sevnica.

Za doprinos k napredku Šmarčne 
in krajevne skupnosti Boštanj

prejme

Srebrno plaketo Občine Sevnica

VINCENC KNEZ
Vincenc Knez pomembno so-
ustvarja delo vaškega odbora 
Šmarčna, kjer že več mandatov 
opravlja funkcijo tajnika. Poleg 
tega je dolgoletni tajnik vodovo-
dnega odbora Kompolje-Šmarč-
na, vodja gradbenega odbora za 
rekonstrukcijo cerkve na Šmarč-
ni in član tudi drugih odborov za 
gradnjo infrastrukture v doma-
čem kraju. Budno spremlja vpliv 
gradnje verige hidroelektrarn na 
spodnji Savi na domači kraj ter iz-
vajanje predvidenih spremljajo-

čih del ob izgradnji, vezanih na kraj. 
S svojim delom se vključuje v delovanje Krajevne skupnosti Boštanj, kjer 
je član sveta ter član odborov na nivoju krajevne skupnosti in občine. 
Udejstvuje se na področju gasilske organizacije, katere član je že od 
leta 1980. Je večletni član upravnega odbora Prostovoljnega gasil-
skega društva Boštanj ter podpredsednik Gasilske zveze Sevnica. 
Opravlja naloge predavatelja na raznih gasilskih tečajih in usposa-
bljanjih, sodeluje pri ocenjevanju in vodenju večjih taktičnih vaj ter 
v raznih komisijah s področja gasilstva.
Vincenc Knez je med domačini cenjen zaradi vsestranskega in za-
vzetega delovanja. Ob raznih krajevnih delovnih akcijah mu ni tež-
ko poprijeti za kakršnokoli delo, ki ga s svojo preudarnostjo vedno 
na najboljši način tudi zaključi. 

Dobitniki priznanj Občine Sevnica za leto 2012
občina Sevnica ob svojem prazniku podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delovanjem na različnih področjih 
družbenega življenja pomembno prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov. Predloge kandidatov za podelitev priznanj so po-
dale krajevne skupnosti, društva, organizacije, občani in drugi posamezniki. o dobitnikih priznanj v letu 2012 je s sklepom odločil občinski svet občine Sev-
nica, priznanja pa bo podelil župan Srečko ocvirk na jutrišnji osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. 
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Brežiški oktober, poln vsega dobrega
BrežiCe – Jesen je v občini Brežice živahna, saj so številni dogodki in prireditve, ki so jih organizirala društva 
v občini Brežice, poskrbeli za pisano ponudbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev. V mesecu dni se je v 
sklopu oktobrskega programa zvrstilo preko 60 dogodkov in prireditev, ki so združili občanke in občane.

Vrhunec praznovanja Brežiškega oktobra  je bila slavno-
stna seja Občinskega sveta Občine Brežice, kjer so bile 
nagrajencem podeljene plaketa, priznanje Občine Breži-
ce in oktobrske nagrade. Letošnji dobitniki so: prejemni-
ca plakete Občine Brežice Patricia Čular, priznanja Obči-
ne Brežice so prejeli podjetje Fomes gradbeništvo d.o.o., 
Moško rokometno društvo Dobova in Moto klub Škorpi-
jon, oktobrsko nagrado Občine Brežice so prejeli Marjan 
Cvetkovič (nagrado je v njegovem imenu prejel oče Jo-
že Cvetkovič), Anica Kranjčič in Simona Rožman Strnad.

V letošnjem oktobru sta Občina Brežice in Glasbena šo-
la Brežice v sodelovanju z mestom Dobřany in Umetniško 
šolo Dobřany obeležili 10. obletnico sodelovanja s slav-
nostnim koncertom in otroško opero Rdeča kapica v Vi-
teški dvorani.

S posebnim veseljem se je župan občine Brežice Ivan Mo-
lan udeležil otvoritve mlina kmetije Hriberšek v Globo-
kem in Ambulante za male živali VET BM v mestnem sre-
dišču. Župan je pozdravil pogumne podjetniške odločitve 
lastnikov mlina in lastnice ambulante.

Tridnevno sejemsko dogajanje Podjetniško-obrtnega in kmetijskega sejma je združilo ponudnike, podjetnike in kup-
ce na stojnicah v večnamenski športni dvorani v Brežicah. Župan Ivan Molan je obiskal stojnice v spremstvu mini-
stra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča.

26. oktober je Dan invalidov in bolnikov občine Brežice – 
v letošnjem letu so ga društva obeležila s predavanji za-
stopnika pacientovih pravic Roberta Sotlerja in državne 
sekretarke Patricie Čular. Javnosti so se predstavili tudi 
člani Društva Šola zdravja z vadbo, primerno za vse gene-
racije, kulturni program dogodka so obogatili člani Društva 
gluhih in naglušnih Posavja s predstavo »Ptica v duši« in 
ogled kratkega filma »Pripovedujem, da živim«, Kristalin-
ske čipke pisateljice Helene Cestnik iz društva Trepetlika.

Mednarodna golažijada županov na občinski praznik – 28. 
oktober. Sodelovali so župani iz Brdovca (Republika Hr-
vaška), Dobřanyja (Republika Češka), Krškega, Sevnice 
in Brežic. Ekipa župana občine Brežice Ivana Molana je 
bila okrepljena z ministrom za delo, družino in socialne 
zadeve mag. Andrejem Vizjakom. Priznanje za najboljši 
županov golaž je šlo v Dobřany.

V oktobru je Ekonomska in trgovska šola Brežice gostila 
šolsko državno ekipno prvenstvo v atletiki. 

OŠ Artiče in OŠ Brežice sta organizirali 2. mednarodni 
otroški folklorni festival. Predstavnike folklornih skupin 
je na brežiškem gradu sprejel župan občine Brežice Ivan 
Molan in se ob tej priložnosti z njimi fotografiral v pre-
novljeni Viteški dvorani.

V Dobovi so se oktobra priključili nizu slovesnosti ob 150. 
obletnici proge Zidani Most-Sisak. Posebni vlak in goste 
so pričakali z godbo in domačimi dobrotami. 

36. pohod »Po poteh Brežiške čete« se je začel s prosla-
vo v Pišecah.

Društvo zbirateljev Verigar je izdalo poštno 
znamko (osebno) Primoža Kozmusa ob njego-
vi olimpijski medalji. To je že četrta znam-
ka s podobo našega najuspešnejšega atleta.

"Regijska trgovina z lokalnimi proizvodi v Mestni hiši Brežice"
in

"Katalog vin regije Posavje in Mestna vinoteka"

Spoštovani obrtniki, rokodelci, pridelovalci živil ter grozdja in vina!

V sklopu projekta Vrata turizma, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bo v obnovljeni Mestni hiši v Bre-
žicah, ob TiC-u in vinoteki, zaživela tudi prodajalna lokalnih izdelkov, kjer 

želimo turistom in domačinom ponuditi najboljše, kar regija ponuja.

Zato vabimo vse, ki želite svoje izdelke uvrstiti v prodajalno v Mestni 
hiši, na predstavitev v torek, 13. novembra, ob 15.00, v sejno sobo Me-

stne hiše v Brežicah (Cesta prvih borcev 22, Brežice).

Tiste, ki želite uvrstiti svoja vina v Katalog vin regije Posavje oz. na prodaj-
ne police, vabimo, da se udeležite predstavitve v torek, 13. novembra, ob 

17.30, v sejno sobo Mestne hiše v Brežicah (Cesta prvih borcev 22).

Predstavili bomo načrte za promocijo Mestne hiše, prodajne kanale za izdelke 
in storitve ter se dogovorili o načinu poslovnega sodelovanja z vsemi zainteresi-

ranimi. Veseli bomo tudi vaših predlogov za konkretno sodelovanje.

Za vsa morebitna vprašanja, predloge, smo vam na voljo:
ves čas na e-poštem naslovu:  mestnahisa@gmail.com,

med 9. in 12. uro na telefonski številki 041-370-432 (Gorazd).

Udeležbo na predstavitvi potrdite najkasneje do ponedeljka, 
12.11.2012 na mestnahisa@gmail.com ali 041-370-432 (Gorazd).

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
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O osnutku odloka o proračunu 
za leti 2013 in 2014 je v pred-
stavitvi župan mag. Miran 
Stanko dejal, da je težišče 
proračuna usmerjeno na po-
dročje družbenih dejavnosti 
in gospodarske infrastruktu-
re. Dejal je, da letošnje leto 
pri pripravi proračuna ni bilo 
enostavno, saj smo z novo 
Vlado dobili tudi nova pravi-
la o financiranju občin. Stali-
šča o znižanju stroškov Vlada 
še ni dokončno izoblikovala, 
zato tudi Občina Krško težko 
natančno predvidi višino zni-
žanja sredstev, ki jih bodo 
še prinesli morebitni ukrepi. 
Kot pomemben sestavni del 
finančne kondicije je župan 
omenil tudi realizacijo pro-
tokolov, vezanih na umešča-
nje odlagališča NSRAO, in de-
jal, da upa, da bomo glede na 
nedavna zagotovila ob obisku 
Vlade v Posavju dočakali tudi 
realizacijo protokolov, vsaj v 
tej višini, ki smo jo do sedaj 
za izvedbo določenih projek-
tov že prispevali iz lastnih 
proračunskih sredstev. 

Pripombe na proračun lahko 
člani in članice Občinskega 
sveta podajo do 12. novem-
bra 2012, sledi opredelitev 
predlagatelja do njih, nato 
pa oblikovanje predloga, ki 
ga bodo svetniki predvidoma 
potrjevali v decembru.

Vidnejši projekti prihodnjih 
let
Med glavnimi projekti, ki bi 
jih želeli izvesti v naslednjih 
dveh letih, je župan navedel:
zaključek obnove Mencin-
gerjeve hiše, prenovo Zato-
na od krškega mostu proti 
centru starega mestnega je-
dra, ureditve ob hidroelek-
trarni Krško, energetske sa-
nacije osnovnih šol, odkup 
preostalih še manjkajočih 
zemljišč za novo knjižnico, 
ureditev trga na Raki, križi-
šče Dorc v Brestanici, nada-

Občina Krško je lastnica oziroma solastnica večjega šte-
vila parcel, predvsem kmetijskih zemljišč in gozdov, ki 
jih je pridobila v zapuščinskih postopkih po osebah, ka-
terim je plačevala institucionalno varstvo.  Občina ome-
njene nepremičnine oz. svoje deleže prodaja in zaintere-
sirano javnost vabi, da se v primeru interesa po odkupu 
oglasijo Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in 
varstvo okolja (tel: 49 81 363 - natalija arh), kjer lahko 
pridobijo dodatne informacije.

Seznam parcel in lastniških deležev si je mogoče ogledati 
na spletnem mestu občine Krško, www.krsko.si, nato pa 
lahko z izbrano parcelno številko dostopate do podrob-
nejših podatkov o parceli, ki so na voljo na spletnem por-
talu PISO – Prostorskem informacijskem sistemu občin.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško 
bo v soboto, 10. novembra 2012, od 8. do 13. ure za celotno 
območje Posavja organiziral že tradicionalno akcijo »Brez-
hibno vozilo je varno vozilo«. Akcija ima preventivni pomen 
in v njej bodo poleg SPV občine Krško sodelovali še Policij-
ska postaja Krško, ZŠAM Krško in Avtoline Krško, ki bo v svo-
jem delovnem času opravljal brezplačne preventivne teh-
nične preglede. Na voljo bodo tudi t. i. kontrolne točke na 
Senovem, v Krškem, na Raki in v Kostanjevici na Krki, kjer 
bodo mobilne enote sodelovale pri vizualnih pregledih vozil 
in delitvi informativnega materiala. 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško 
bo v nedeljo, 18. novembra, ob 17. uri na trgu Matije Gub-
ca obeležil svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 
in ob tej priložnosti postavil tudi spominsko obeležje.  Ob-
čina Krško se s tem pridružuje pobudi evropskega združenja 
žrtev prometnih nesreč in Zavoda varna pot, da bi tudi po 
tej poti opozorili na osebno odgovornost vseh, ki lahko kar-
koli soodločamo ali prispevamo k večji prometni varnosti.  
Vabimo vas, da se nam pridružite in tako simbolno dodate 
kamenček v mozaiku prometne varnosti, hkrati pa se bomo 
ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč tako 
skupaj spomnili vseh umrlih in poškodovanih v prometnih 
nesrečah. 

občinski svetniki so na svoji zadnji seji 25. oktobra obravnavali osnutek proračunov za leti 2013 in 
2014, ki so ju dobili v prvo branje in ju z večino glasov sprejeli. Prvi predvideva za 38,6 milijonov 
evrov prihodkov, drugi pa za 42 milijonov evrov. Varčevalni ukrepi, ki jih je sprejela država, se bodo 
poznali tudi na občinski ravni. Proračun se bo tako v primerjavi z lanskim zmanjšal približno za 8 mi-
lijonov, s tem, da še vedno obstaja možnost, da bodo usmeritve ministrstva za finance, ki jih še priča-
kujemo, ta proračunski dokument znižale še za dodatne 3 milijone evrov. »To pomeni, da mora občina 
Krško krepko zavihati rokave in razmisliti, na kakšen način obdržati standard, ki ga že imamo,« je po-
vedal župan mag. Miran Stanko.

ljevanje izgradnje širokopa-
sovnega omrežja, izgradnjo 
kanalizacijskega sistema v 
Dolenji vasi in Kremenu ter 
komunalne infrastrukture na 
Polšci, projekt hidravličnih 
izboljšav vodovodnega siste-
ma v Posavju, skupen posa-
vski projekt Posavska špajza, 
ki vključuje obnovo tržnice 
na Vidmu, projekt komasa-
cije in izvedbo namakalne-
ga sistema. 

dokumenti za prijavo na 
razpis za sofinanciranje 
energetskih sanacij treh 
osnovnih šol
Svetniki so obravnavali tudi 
tri dokumente, ki predvide-
vajo bodočo energetsko sana-
cijo, s katerimi bo omogoče-
no potencialno sofinanciranje 
obnove osnovnih šol na Vid-
mu, v Leskovcu in Brestanici. 

Vodja oddelka za družbene 
dejavnosti andrej Sluga je 
ob prijavi na razpis izposta-
vil težave, s katerimi se Obči-
na sooča pri prijavi na razpis, 
kjer pristojno ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor po-
gosto spreminja pogoje in s 
tem otežuje pripravo doku-
mentacije in hkrati dosego 
roka za pravočasno prijavo 
na razpis. Kljub temu je ob-
činska uprava dokumentaci-
jo pripravila in jo predstavi-
la svetnikom. 

Obnovo OŠ Jurija Dalmati-
na je Občina doslej na raz-

pis prijavljala že dvakrat. 
Celotna vrednost investicije 
znaša 6,5 milijonov evrov, a 
ker je zgoraj omenjeni raz-
pis omejil prijave na 3 mili-
jone evrov, bo Občina inve-
sticijo razdelila na dva dela. 
V prvi fazi se predvideva pre-
nova stavbnega pohištva, fa-
sade in strehe, v drugi fazi 
pa se bo saniral preostali del 
stavbe. 

Obnova 8000 m2 velike OŠ 
Adama Bohoriča v Brestani-
ci v prvi fazi predvideva novo 
fasado, zamenjavo oken, iz-
gradnjo prezračevalnega sis-
tema in ostalih gradbeno 
obrtniških del. Za slednje Ob-
čina lahko računa na 681.000 
evrov ministrstva, medtem 
ko bi sama morala zagotovi-
ti 340.000 evrov. Za celovito 
obnovo bi potrebovali še do-
datnih 1,5 milijona evrov, kar 
pomeni, da je celotna obno-
va predvidena v višini 2,5 mi-
lijona evrov. Če k temu do-
damo še potrebno sanacijo 
vrtca, bi skupno potrebova-
li 4,5 milijone evrov. 

V primeru Osnovne šole Le-
skovec pa je za leto 2014 v 
načrtih energetska sanaci-
ja športne dvorane z veznim 
hodnikom in izvedbo izola-
cije, fasade in nova streha, 
ki bo zamenjala staro salo-
nitno kritino. Predvidena je 
fotovoltaična elektrarna na 
sami strehi. Občina Krško bo 
v primeru uspešne prijave na 

razpis upravičena do 897.000 
evrov stroškov. 

določitev plovbnega režima 
na reki Savi
Svetniki so v nadaljevanju 
obravnavali še osnutek odlo-
ka o določitvi plovbnega re-
žima na reki Savi na obmo-
čju akumulacijskega bazena 
HE Krško, ki obravnava ob-
močje od meje med občina-
ma Sevnica in Krško do mostu 
čez reko Savo pri Brestanici. 
Na ostalih delih celinske vode 
akumulacijskega bazena HE 
Krško je plovba prepoveda-
na. Kot je pojasnila vodja 
oddelka za urejanje prosto-
ra in varstvo okolja Simona 
lubšina, je odlok je rezultat 
več pobud s strani občinske-
ga sveta in dejstva, da obmo-
čje bazena pri HE Krško dobi-
va končno podobo. 

V plovnem območju je plov-
ba dovoljena tistim plovilom, 
ki nimajo motornega pogona, 
dovoljeni so torej čolni na ve-
sla, jadrnice, rafti, športni 
veslaški čolni, jadralne de-
ske, splavi in pedolini. 

Plovba na plovbnem obmo-
čju je v obdobju normalnih 
plovnih razmer in v času od 
1. aprila do 31. oktobra do-
voljena plovilom z največjo 
dolžino 24 m, največjo širi-
no 5,05 m in največjim ugre-
zom do 1,4 m. Naloge skrb-
nika plovbnega območja, ki 
obsega skrb za varnost plov-
be na plovbnem območju, 
upravljanje s pristaniščema 
in vstopno izstopnima mesto-
ma, bo urejala izbirna lokal-
na gospodarska javna služba, 
ki bo urejena s postopkom 
koncesije.

Občinski svet je sejo zaključil 
z imenovanjem Katje Ceglar 
kot predstavnice ustanovite-
lja v svet javnega zavoda Po-
savski muzej Brežice. 

Vljudno vabljeni na

3. SLOVENSKI 
SadJarSKi KonGreS 

Z Mednarodno UdeležBo
KrŠKo, 21. – 23. 11. 2012

osrednja prireditev: 21. 11. ob 19. uri 
v Kulturnem domu Krško

Minila so štiri leta in pred nami je 3. SloVenSKi SadJarSKi KonGreS z med-
narodno udeležbo, ki bo potekal v Krškem od 21. do 23. novembra 2012. 

Veliko stvari se je zgodilo v tem času. Bankro-
tirale so skoraj vse banke, vendar se bankirji 
nič kaj preveč ne sekirajo, saj jih bo ljudstvo 
tako ali drugače saniralo. Pri nas sadjarjih je 
zadeva povsem drugačna. Pomagamo si sami 
in seveda z veseljem vzamemo vsako pomoč, 
ki jo dobimo od drugod. V zadnjem obdobju 
smo naredili odločilen korak pri napravi no-
vih nasadov, ki smo jih pokrili s protitočnimi 
mrežami. Tudi kakšen starejši nasad. Pone-
kod smo uspeli narediti tudi kakšen namakal-
ni sistem, vendar pri uvajanju namakanja v 
intenzivne nasade nismo bili uspešni. Glav-
ni razlog so skoraj nepremagljive ovire, ki jih 
postavlja država. 

Zakaj kongres ponovno, že tretjič, v Krškem? 
Zato, ker je to količinsko najpomembnejši 
center pridelave sadja v Sloveniji in ker se 
lokalna skupnost tega zaveda in nam v veli-
ki meri pomaga, da ga s skupnimi močmi or-
ganiziramo. 

Tudi pri tem kongresu smo se potrudili in po-
vabili nekaj zanimivih tujih predavateljev. 
Predstavili pa bomo tudi vse, kar znamo in 
zmoremo doma. V treh dneh bomo predsta-
vili skupaj 62 prispevkov, organizirana je stro-
kovna ekskurzija in bogat kulturni program. 
Udeleženci kongresa prejmejo tudi Zbornik 
referatov v obsegu 450 strani. Na okrogli mizi 

bo minister Franc Bogovič podal odgovore 
na zastavljena vprašanje glede zavarovanj v 
kmetijstvu, razpisih v SKP 2014-2020, nama-
kanju in o ostalih perečih problemih v sad-
jarstvu.

Na kongresu boste srečali svoje kolega, prija-
telje, sadjarje, se z njimi pogovorili o dnev-
nih problemih, problemih v pridelavi sadja, 
izmenjali izkušnje in navezali še tesnejše sti-
ke, ki so izrednega pomena pri povezovanju, 
kar nam v Sloveniji primanjkuje.

Vse informacije in natančen program kon-
gresa si lahko ogledate na spletni strani 
kongresa: https://sites.google.com/site/
sadjarskikongres2012/home. Dodatne infor-
macije lahko dobite pri prof. dr. Metki Hu-
dina, Strokovno sadjarsko društvo Slovenije, 
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, E-mail: 
metka.hudina@bf.uni-lj.si, tel.: 01 32 03 142, 
fax: 01 423 10 88

Posebej pa vas vabimo na slavnostno akade-
mijo, ki jo v sklopu kongresa za najširšo jav-
nost pripravljamo v sodelovanju z občinami, 
društvi in ustvarjalci. Vstop je prost. 

Slavnostna akademija bo v sredo, 21. no-
vembra 2012, ob 19. uri v veliki dvorani 
Kulturnega doma Krško v čast kongresu in v 

spomin na prvega pisca strokovnega priroč-
nika za sadjerejo Dragotina Ferdinanda Rip-
šla (1820—1887), ki je deloval na celotnem 
območju Posavja. Posavje je bilo za sadjar-
stvo zelo ugodno, česar se je Ripšl tudi do-
bro zavedal in je bil zlasti na tem področju 
zelo aktiven. Manj znana ali skoraj nezna-
na so “Ripšlova jabolka”, ki so jih imenovali 
„tafeljček”. S tem imenom smo poimenova-
li tudi slavnostno akademijo – TaFelJčeK.

Tudi po njegovi zaslugi je danes Posavje sad-
jarsko središče, o dediščini sadjarstva in nje-
ni vpetosti v različne veje ustvarjanja vas 
bomo popeljali s soustvarjalci prireditve. 
Nastopajo: Godalni orkester in Tambura-
ški orkester Glasbene šole Krško, Mešani 
pevski zbor Viva Brežice, akademski slikar 
alojz Konec in pesnik rudi Stopar (oba iz 
Sevnice). Ob odprtju kongresa nastopa Mo-
ški pevski zbor Brestanica, ob zaključku pa 
Big band Krško. Celoto bo v pripoved med 
preteklostjo in sedanjostjo povezala Alenka 
černelič Krošelj.

Vstop je prost, veseli bomo vaše družbe.

 V imenu organizatorjev:
 prof. dr. Metka HUDINA in 
 prof. dr. Franci ŠTAMPAR

Izkoristite možnost brezplačnega 
tehničnega pregleda vašega vozila 

Dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč

Prodaja kmetijskih zemljišč 
in gozdov v lasti Občine Krško

Svetniki o proračunih za leti 2013 in 2014, 
energetski sanaciji šol in plovbnem režimu po Savi
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KMN Sevnica si je med svo-
ja poslanstva zadal vzgo-
jo lastnih mladih domačih 
igralcev. Želja je, da v klub 
pripeljejo in izobrazijo do-
mače kadre, da klub posta-
ne še bolj zanimiv perspek-
tivnim igralcem tudi iz širše 
regije. Moderni futsal je s 
svojo eksplozivnostjo in hi-
trostjo vse bolj specifičen 
in vse manj primerljiv z ve-
likim nogometom. Dolgoroč-
na vizija kluba temelji na po-
stavljanju realnih ciljev, tako 
tekmovalnih kot finančnih. 
Stabilno poslovanje in izpol-
njevanje obveznosti jim je 
pomembno, opažajo pa, da 

Pomena atletskega gibalnega 
razvoja se zavedajo tudi špor-
tni delavci, ki so s svojim de-
lovanjem neredko pobudniki 
izgradnje in razvoja športnih 
rekreacijskih centrov v lokal-
nem okolju. Kakovost pogo-
jev za vadbo tako šolske kot 
tudi tekmovalne atletike se 
je v zadnjem obdobju v Po-
savju zvišala s postavitvijo 
športno-atletskih kompleksov 
s tartansko stezo ob OŠ Krško, 
izgradnjo ŠRC Senovo in ŠRC 
Kostanjevica ob Krki ob že po-
prejšnjem edinem »pravem« 
atletskem stadionu s 400-me-
trsko stezo v Brežicah. Projekt 
izgradnje atletsko-športnega 
stadiona je opredeljen v ob-
činskih načrtih tudi v Sevnici.

V sklopu prireditev, ki poteka-
jo ob nedavni otvoritvi Špor-
tno rekreacijskega centra 
Kostanjevica na Krki, je  tam-
kajšnji atletski klub Spor-
ti gostil mlade atlete iz po-

SEVNICA - Športno društvo Partizan Sevnica je prvo soboto v le-
tošnjem novembru pripravilo v sevniški športni dvorani (pri OŠ 
Sava Kladnika Sevnica) pravi spektakel ob 100-letnici ustanovitve 
sevniškega telovadnega društva Sokol. S telovadnimi nastopi so 
navdušili člani in članice ŠD Partizan Sevnica, Sokolsko društvo 
Metlika, ŠK Flip iz Pirana, ŠD Sokol z Bežigrada in Telovadno dru-
štvo Sokol iz Brežic. Slavnostni uvod so oblikovali Godba Sevnica, 
mažorete sevniškega društva Trg ter vokalna skupina Coronke.

Na odlično pripravljenem in vrhunsko izpeljanem dogodku je 
slovenski olimpionik in član izvršnega odbora slovenskega Olim-
pijskega komiteja Miroslav Cerar izročil v imenu Olimpijske-
ga komiteja Slovenije - združenja športnih zvez častno plake-
to predsednici ŠD Partizan Sevnica Marjanci Pečar. Predsednik 
Sokolske zveze Slovenije Dejan Crnek pa je sevniškemu špor-
tnemu društvu podelil zlato plaketo. Marjanca Pečar se je ob 
zaključku prireditve zahvalila s sliko sevniške voščenke, ki jo 
je izdelala slikarka Jerca Šantej, vsem tistim, ki so pripomo-
gli k temu, da je prireditev uspela. Več na www.posavje.info.
 S. R., foto: L. M.

ROKOMET
člani 1. drl
Rezultati – Krško : Sevnica 
30:29
Lestvica – 1. Gorenje 14, 11. 
Sevnica 4, 12. Krško 3

člani 1.B drl
Rezultati – Moškanjci-Gori-
šnica : Dobova 30:29 
Lestvica – 1. Šmartno 9, 6. 
Dobova 5

člani 2. drl
Rezultati – Ajdovščina : Ra-
deče 28:35, Brežice : Rudar 
odpovedano 
Lestvica - 1. Loka 11, 5. Bre-
žice 6, 7. Radeče 6

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Krško : Gorenje 
35:28
Lestvica – 1. Slovan 11, 2. Kr-
ško 9

MLADINCI 2. DRL
Rezultati – Krka : Sevni-
ca 43:31, Brežice : Šmar-
tno 37:29, Črnomelj : Dobo-
va 31:20
Lestvica – 1. Sevnica 6, 4. Do-
bova 4, 6. Brežice 1

KadeTi JUG
Rezultati – Dol : Krško 23:40, 
Šmartno : Radeče 51:23
Lestvica – 1. Krško 12, 4. Sev-
nica 5, 7. Radeče 0

članiCe, 2. drl
Rezultati – Jadran Hrpe-
lje-Kozina : Brežice 30:26, 
Olimpija : Brežice 30:19 
Lestvica - 1. Olimpija 10, 8. 
Brežice 4

MLADINKE - VZHOD
Rezultat – Brežice : Zagor-
je 28:31

KADETINJE - VZHOD
Rezultati – Celje : Breži-
ce 46:24, Brežice : Velenje 
29:42
Lestvica - 1. Celje 12, 8. Bre-
žice 2

NOGOMET

člani 2. Snl
Rezultati – Krško : Radomlje 
1:1 (Blažinčič)
Lestvica - 1. Zavrč, 9. Kr-
ško 11

2. SKl/2. SMl
Rezultati SKL – Krško : Zreče 
2:1, Krško : Žalec 2:0
Rezultati SML – Krško : Zreče 
3:0, Krško : Žalec 7:0
Lestvica SKL – 1. Malečnik 33, 
3. Krško 28
Lestvica SML – 1. Dravograd 
27, 2. Krško 26
Skupna lestvica – 1. Malečnik 
57, 3. Krško 54

U14 – 1. Snl – VZHod
Rezultati – Krško : Celje 1:1 
(Frančič)
Lestvica – 1. Maribor 40, 4. 
Krško 29

LIGE MNZ Celje

člani
Rezultati - Vojnik : Krško B 
3:2, Rogaška : Radeče 7:2
Lestvica - 1. Šmarje 25, 2. 
Brežice 21

MLADINCI
Rezultati - Brežice : Rogaška 
5:2, Mons : Brežice 2:1 
Lestvica - 1. Krško B 25, 6. 
Radeče 4

MALI NOGOMET

člani 2. SFl - VZHod
Rezultati – Sevnica : Bene-
dikt 5:2 (Krnc 2, Krajnčevič, 
Kopun, Martič), Stripy Škofja 
Loka : Sevnica 4:1 (Krnc)
Lestvica - 1. Brezje 14, 5. 
Sevnica 9

MladinCi – skupina a
Rezultati - Olimp Celje : Sev-
nica 1:6
Lestvica - 1. Sevnica 6

ODBOJKA

3. dol članiCe
Rezultati – Brestanica : Ško-
fja Loka 2:3 (21:25, 34:32, 
25:19, 24:26, 4:15), Kamnik 
II : Brestanica 3:0 (25:17, 
25:21, 26:24)
Lestvica – 1. Kamnik 15, 6. 
Kostak-Elmont Brestanica 7

KadeTi skupina C 
Rezultati - Kostanjevica : 
Krka 2:0 (25:18, 25:17), Ko-
stanjevica : Mokronog 0:2 
(22:25, 25:27)
Lestvica - 1. Kamnik 12, 2. 
Kostanjevica 6

KOŠARKA

člani 3. SKl
Rezultat – Konjice : Krško 
66:83
Lestvica – 1. Posavje Krško 4

člani 4. SKl
Rezultati – Podbočje : Ilirija 
57:77, Ruše : Sevnica 68:47
Lestvica - 1. Ruše 4, 6. Po-
savje Sevnica 3, 8. Posavje 
Podbočje 2

KadeTi - 2. SKl – Zahod 1
Rezultati – Krško : Grosuplje 
B 54:37
Lestvica – 1. Črnomelj 8, 3. 
Posavje Krško 6

KMN Sevnica naskakuje prvo ligo
SeVniCa – Mali nogomet v svetu vedno bolj pridobiva na veljavi. ligaška, celinska in svetovna prvenstva 
so vedno bolj spektakularna in privabljajo specifične privržence. KMn Sevnica se v zgodovini samostoj-
ne Slovenije ponaša s pomembno vlogo pri razvoju malega nogometa, saj so bili v devetdesetih letih dr-
žavni prvaki in redni člani najkakovostnejšega razreda slovenskega »futsala«, iz njihovih vrst pa izhaja-
jo tudi nekateri reprezentanti in selektor.

marsikatera športna sredina 
deluje na višjem nivoju, kot 
je realno sposobna. 

V sezoni 2012/13 so zastavi-
li svoje programe nekaj šir-
še. V sistemu tekmovanj za 
državno prvenstvo tekmuje-
jo tako s selekcijama U18 in 
U21 kot s člansko vrsto, to-
krat ponovno v 2. SFL. Lan-
ski rezultat, ko so osvojili 3. 
mesto, je dobra osnova za 
novo sezono. Ekipa je osta-
la nespremenjena, okrepili 
so se le z nekaterimi mladi-
mi igralci predvsem iz lastnih 
vrst. V sezono članska ekipa 
ni štartala po načrtih, saj so 

nekatere izkušenejše igralce 
pestile poškodbe. Kljub temu 
zaostanek za vodilnimi ni 
prevelik in ob vrnitvi poško-
dovanih načrtujejo preboj 
navzgor. Prvaki lige napredu-
jejo neposredno stopnjo viš-
je, drugouvrščeni pa iščejo 
pot v 1. SFL čez dodatne kva-
lifikacije. Največji konkuren-
ti Sevničanom pa bosta glede 
na dosedanje rezultate ekipi 
Brezja in Velenja. 

Mladinska ekipa do 18 let, ki 
je bila v preteklosti že dva-
krat podprvak, je letos pre-
cej oslabljena, saj je osta-
la brez igralcev, ki so prešli 

starostno kategorijo. Sezo-
no so pričeli z dvema zma-
gama, kar je dober obet. Z 
ekipo do 21 let imajo v klu-
bu visoke načrte, saj ciljajo 
na sam slovenski vrh. Sistem 
tekmovanja je tak, da mo-
štva tekmujejo v predtekmo-
valnih skupinah po ligaškem 
sistemu, ki je končan meseca 
marca, aprila sledijo še razi-
gravanja najboljših, vključno 
z bojem za prvaka. Za priho-
dnost načrtujejo še vzposta-
vitev ekipe U15, v ta namen 
so že v poletnem času orga-
nizirali pregledno tekmova-
nje za mlade igralce nogo-
meta. Luka Šebek

Predstavili so se mnogobojčki
KoSTanJeViCa na KrKi - Posavska atletika doživlja v zadnjih treh desetletjih postopen razvoj. Preko 
najbolj izpostavljenih atletov iz brežiškega okolja, ki blestijo s poudarkom na tehničnih disciplinah, in 
sevniških tekačih na srednje in dolge proge je kraljica športa dobila tudi na rezultatski veljavi. atleti-
ka je bazični šport, ki zagotavlja vsestransko pridobivanje osnovnih motoričnih sposobnosti, ki še kako 
prav pridejo za normalno življenje in kasnejše kakovostno ukvarjanje z drugimi športnimi disciplinami.

savskega in širšega območja 
vključno s predšolskimi otro-
ci do atletov s 16 leti starosti. 
Organizirali so atletske mno-
goboje, v katerih so se naj-
mlajši atleti pomerili v štirih 
disciplinah: metu vortexa, 
skoku v daljino ter teku na 
60 in 220 metrov, starejši pa 
so že suvali kroglo in odtekli 

300 oz. 600 metrov. Zbralo se 
je kar 137 nadebudnih atletov 
iz aK Brežice, aK radeče, aŠ 
Hop² iz Krškega, aK Šentjer-
nej, člani skupine za zdrav ži-
vljenjski slog iz oŠ Podbočje 
in domačega AK Sporti. Pred-

sednica organizatorja mnogo-
bojčka AK Sporti iz Kostanje-
vice na Krki Janja Budna je 
ob izvedbi dejala: »Izjemno 
smo zadovoljni z izvedbo pri-
reditve in nad odzivom bli-
žnjih atletskih delavcev, ob 
bolj kasnem pričetku tek-
movanja so zasvetili tudi re-
flektorji. Nekaterim klubom 
je bilo tekmovanje namenje-
no za zaključek sezone ali pa 
so ga izkoristili za dober tre-
ning. Za pomoč pri izvedbi se 
zahvaljujem številnim atlet-
skim sodelavcem, trenerjem 
iz gostujočih klubov, špor-
tnim in drugim pedagogom, 
staršem ter podpornikom. Za 
naprej načrtujemo tradicio-
nalno izvedbo pomladanske-
ga mnogobojčka s soudelež-
bo v sistemu tekmovanja za 
Dolenjski pokal.«
 Luka Šebek

Sokolski zlet v Sevnici

V sevniški športni dvorani je potekal vseslovenski sokol-
ski zlet.

Vrsta za skok v daljino

DOBOVA - DBV Katana je tudi letos v okviru prireditev ob 
občinskem prazniku 27. oktobra pripravila mednarodni tur-
nir v ju-jitsu, ki je letos nosil naziv mediteranskega odprte-
ga prvenstva, t.j. ena izmed regionalnih prvenstev svetov-
ne ju-jitsu zveze. Na tekmovanje je prišlo 252 tekmovalcev 
iz desetih držav (Senegal, Francija, Italija, Avstrija, Nem-
čija, Belgija, Črna Gora, Republika Srpska, Hrvaška in Slo-
venija) oz. 26 različnih ekip. DBV Katana je na tekmovanju 
zastopalo 14 tekmovalcev. Matic derenda, roman Preda-
nič, Jure žabjek in žan obradovič so nastopili zelo dobro 
ter pokazali da so dobro pripravljeni na nastop na svetov-
nem članskem prvenstvu na Dunaju, ki bo potekalo od 30. 
11. do 2. 12. 
Pokal Brežic 2012 je sicer osvojila reprezentanca Italije, 
drugo mesto je osvojila reprezentanca Francije, tretje me-
sto KBV Fudoshin, četrto mesto DBV Katana, peto mesto pa 
Nemčija. Pokal za najboljšega borca si je prislužil anže Vuj-
či iz ADK Maribor, pokal za najboljšo borko reprezentantka 
Francije Severine Nebie, pokal za fair play pa je prejela 
Chica Constantini iz Italije.
 P. P., vir: DBV Katana

Pokal Brežic 2012 v ju-jitsu
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Kam v Posavju?
četrtek, 8. 11.

• ob 14.00 v MT Senovo: re-
citacijski krožek

• ob 16.30 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: delavni-
ca ročnih del

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava „Obuti maček“

• ob 17.00 v OŠ Bistrica ob 
Sotli: podelitev Dalmatino-
vih značk

• ob 17.00 v KD Krško: igra-
no-lutkovna predstava za 
otroke, starejše od 3 let 
„Mizica, pogrni se“, za ru-
meni abonma in izven

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Društva 
upokojencev Sevnica »Po-
klon občinskemu prazniku«

• od 18.00 do 20.00 v likov-
ni učilnici OŠ Sava Kladnika 
Sevnica: brezplačna pred-
stavitvena delavnica Ma-
gičnost gibanja

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
projekt „Živimo zdravo: 
Varujmo in krepimo zdrav-
je“

Petek, 9. 11.

• od 13.30 dalje v MC Krško: 
dan odprtih vrat, ob 18.00: 
večerni čvek mladih z osta-
limi gosti, ob 21.00: DJ 
party

• ob 16.00 v MC Brežice: le-
tni dogodek mreže za glo-
balno učenje GLEN

• ob 16.00 v šotoru pri gosti-
šču Janc na Studencu: mar-
tinovanje, ob 18.00 v kleti 
delavnica cvičkorel

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: uprizoritev 
„Medvedje pravljice“ v iz-
vedbi Lenke Černelč in ob 
glasbi J. Bitenca „Medved-
ji orkester“

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: osrednja slove-
snost ob občinskem prazni-
ku s podelitvijo priznanj

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: VVII večer

• ob 18.00 pri gostišču Pohle 
v Brestanici: veselo marti-
novanje s krstom mladega 
vina, nastopajo: MoPZ Svo-
boda Brestanica, gledališka 
skupina KD Svoboda, Blanški 
vinogradniki in Vilko Umek

• ob 18.00 v MT Raka: male 
sive celice

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Jurija Dalmatina Krško: 
tradicionalni Martinov kon-
cert Tonija Sotoška, nasto-
pajo: harmonikarji in druži-
na Tonija Sotoška, ansambli 
Ponos, Jelša, Popotniki, Do-
načka, Mira Klinca, Modrija-
ni in D‘Palinka Band, Nuša 
Derenda 

• ob 18.20 v avli poslovnega 
centra Gasa v Brežicah: Vi-
vanje – literarni večer „20 
besedil za 20 let“ z besedili 
Vivinih najljubših pesmi, ob 
19.20: odprtje fotografske 
razstave „Vivinih 20“

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Ive Davi-
dovič „Face“

Sobota, 10. 11.

• ob 6.00 izpred avtobusne 
postaje Sevnica: sobotni iz-
let v neznano 

• ob 9.30 v Športni dvora-
ni Sevnica: hitropotezni 
šahov ski turnir za pokal Mi-
lana Majcna

• ob 10.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po razstavi Geneza podobe 

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delovanje lončenih lutk

• ob 10.00 v MT Raka: slika-
nje na platno

• ob 12.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: srečanje izgnancev 
in beguncev občine Sevnica

• ob 14.00 v MT Senovo: kviz 
na temo sladkorne bolezni

• ob 15.00 na Studencu: 
martinovanje, etnološka 
povorka s prikazom vino-
gradniških običajev, zabava 
z ansamblom Potep in Nata-
lijo Verboten

• ob 16.00 v Športnem domu 
Sevnica: tekmovanje v ma-
lem nogometu za občinski 
pokal Sevnice 

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: spoznajmo vse okuse 
muffinov

• ob 18.00 v MC Krško: foto-
grafska razstava „Krško sko-
zi čas“

• ob 18.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: martinovanje 
po starih šegah in običajih, 
sodelujejo: ansambel Sko-
mini, Svetoduški ramplači, 
Lovski pevski zbor LD Krško, 
harmonikarji KD Leskovec 
pri Krškem, folklorna skupi-
na OŠ Leskovec pri Krškem, 
Brestaniški oktet, dramska 
skupina KD Leskovec pri Kr-
škem; mošt bo blagoslovil 
župnik Ludvik Žagar

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: 10. srečanje zbo-
rov in vokalnih skupin ob 
prazniku sv. Martina, na-
stopajo MoPZ Šmarje-Sap, 
Zagorski oktet, Vokalna 
skupina Fortuna, MoPZ Pa-
pirničar, Dominika Glinšek, 
mezzosopran, in Dejan Ja-
kšič, klavir 

nedelja, 11. 11.

• ob 9.00 izpred gostilne 
Janc na Studencu: pohod s 
Studenca na Primož

• ob 9.00 izpred restavraci-
je Štefanič v Brežicah: ju-
bilejni 30. Martinov pohod 
PD Brežice in martinovanje 
pri Martinovih v Globočicah 

• ob 10.30 pri sv. Joštu pod 
Lisco: družabno srečanje 
z blagoslovom in pokušino 
mladega vina

• ob 20.00 v Klubu metulj v 
Bistrici ob Sotli: jazz kon-
cert tria Igrališče

Ponedeljek, 12. 11.

• ob 7.00 izpred Občine Sev-
nica: kolesarjenje po obči-
ni v počastitev občinskega 
praznika

• od 7.00 do 18.00 v Veteri-
narski postaji Sevnica: dan 
odprtih vrat z brezplačnim 
svetovanjem in osnovnim 
pregledom živali

• ob 9.00 pri spomeniku NOB 
na Trgu svobode v Sevnici: 
položitev venca k spomeni-

ku padlim žrtvam NOB; ob 
9.30 pri stavbi sodišča v 
Sevnici: položitev venca k 
spominski plošči, ob 10.00 
na Gradu Sevnica: slavno-
stna seja Združenja borcev 
za vrednote NOB Sevnica

• ob 19.30 v MC Krško: ogled 
filma „Apocalypse now“

Torek, 13. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Nata-
še Pirc Musar „Koliko nam 
pomeni zasebnost in ali ta 
res izgublja bitko z velikim 
bratom“

• ob 10.00 v Domu upokojen-
cev Sevnica: dnevi odprtih 
vrat „Skupaj bogatimo ži-
vljenje“ - medgeneracijsko 
sodelovanje

• ob 15.00 in 17.30 v Mestni 
hiši v Brežicah: predstavi-
tev regijske trgovine z lo-
kalnimi proizvodi in Katalo-
ga posavskih vin ter Mestne 
vinoteke

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: predavanje Sanje Lon-
čar „Zamolčane zdravilne 
moči začimb“

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: predstavitev 
zbornika „Josipina Hočevar 
– Radovljičanka v Krškem“ - 
zbornik prispevkov in pred-
stavitev Josipininega leta 
(7. oktober 2010 – 7. okto-
ber 2011)

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Čar zgod-
be, bralni krožek s Katjo 
Plut

Sreda, 14. 11.

• ob 18.00 v sejni sobi Uprav-
ne enote Brežice: okrogla 
miza „Narava na pragu Bre-
žic“ - Andrej Hudoklin iz Za-
voda za varstvo narave RS, 
Območna enota Novo me-
sto, bo predstavil aktualne 
teme varstva narave na ob-
močju občine Brežice

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev literarne-
ga dela „Slovenski književ-
niki, rojeni od leta 1936 do 
1939“

četrtek, 15. 11.

• ob 13.00 v Domu upokojen-
cev Sevnica: dnevi odprtih 
vrat s predavanjem o pre-
ventivi pri bolečinah v križu

• ob 14.00 v MT Senovo: šah
• ob 17.00 v Mosconovi gale-

riji na gradu Sevnica: odpr-
tje čipkarske razstave

• ob 18.00 v avli Valvasorje-
ve knjižnice Krško: preda-
vanje o glini

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: podelitev regij-
skih in medobčinskih nagrad 
»Moja dežela, lepa in gosto-
ljubna«

• ob 18.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje novinarke dr. 
Rosvite Pesek z naslovom 
„Osamosvojitvena vlada“, 
vstop prost

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
projekt „Živimo zdravo: Va-
rujmo in krepimo zdravje“; 
merjenje dejavnikov tvega-
nja – merjenje krvnega tla-
ka, % telesnih maščob, in-
deks telesne mase

Petek, 16. 11.

• od 9.00 do 11.00 v Domu 
upokojencev Sevnica: dne-
vi odprtih vrat – dan prosto-
voljstva

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: prireditev ob odpr-
tju Zdravstvene postaje ter 
predstavitev knjige Razvoj 
zdravstva in lekarništva v 
sevniški občini

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: lan party

• ob 18.00 v MT Raka: lov na 
skriti zaklad

• ob 18.00 v gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: Dra-
go Medved: Vinske bravu-
re, pogovor o vinu in vin-
ski kulturi

• ob 18.30 v Domu kultu-
re Radeče: prireditev ob 
110-letnici pevskega zbora 
Svoboda Radeče

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• od 19.00 do 22.00 v MC Kr-
ško: La salsa cubana - de-
lavnica salse

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: predavanje Igorja Še-
nice „Fraktalni čas prihoda 
nove energije – vizija člove-
štva pred in po letu 2012“

Sobota, 17. 11.

• ob 06.00 s parkirišča pri re-
stavraciji Štefanič v Breži-
cah: planinski izlet v nezna-
no s PD Brežice

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delava spomina

• ob 10.00 v MT Raka: ustvar-
janje brez meja

• ob 10.00 v Športnem domu 
Sevnica: 2. tekma Sevniške-
ga pokala v rekreativnih te-
kih

• ob 13.00 v športni dvorani 
MC Brežice: turnir v malem 
nogometu (3 na 3)

• ob 14.30 v MT Senovo: kako 
pozdravljati?

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: testenine na 100 in 1 
način

• ob 17.00 v zidanici Bregar 
na Kamenškem: literarni 
družabni večer

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: večer mažoret 
„Defile“

• ob 19.30 v Večnamenskem 
domu v Zabukovju: prazno-
vanje 20-letnice Društva 
podeželske mladine Zabu-
kovje

• ob 22.00 v klubu MC Bre-
žice: koncert zasedbe Ma-
nouche

nedelja, 18. 11.

• ob 9.00 s parkirišča gostil-
ne v Kostanjevici na Krki: 
čebularski pohod

• ob 16.00 v Domu krajanov 
na Razborju: uprizoritev 
drame Tajna družba Jezu-
sovih apostolov

• ob 17.00 v gasilskem domu 
na Telčah: 10-letnica delo-
vanja Ljudskih pevk s Telč 
„Prav lepo je res na deželi“

Ponedeljek, 19. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Jože-
ta Majesa „Novosti pri zdra-
vljenju z zdravilnimi rastli-
nami“

• od 16.00 do 19.00 v Knji-
žnici Sevnica: brezplačne 
računalniške delavnice, za-
četni tečaj

• ob 18.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: otroška lutkov-
na predstava „Modro pišče“

• ob 19.30 v MC Krško: nem-
ški večer – die Welle

Torek, 20. 11.

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: otroška 

lutkovna predstava „Modro 
pišče“

• ob 17.30 v MC Krško: Dance 
on! - brezplačni tečaj stan-
dardnih plesov

Sreda, 21. 11.

• ob 17.00 v MC Krško: za-
četni tečaj nemščine – info 
sestanek, ob 17.45: nem-
ška kavarna

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: »Posavci beremo sku-
paj« - zaključek projekta 
za leto 2012 s posavsko pe-
snico in pisateljico Stanko 
Hrastelj

• ob 19.00 v KD Krško: slav-
nostna akademija v okviru 
3. slovenskega sadjarskega 
kongresa

Info: (07)488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 

Mini teater: 

MIZICA, 
POGRNI SE

igrano-lutkovna predstava za otroke, starejše od 3 let
Igrata: Jose in Aljaž Jovanovič / Rok Kunaver

četrtek, 8.11., ob 17. uri
ZA RUMENI ABONMA in izven

Najbrž se vsak kdaj znajde v položaju, ko je zares 
nemočen. Ko kljub vsem človeškim naporom ne more 
preprečiti neusmiljenega poteka dogodkov. Tako je s 
težkimi boleznimi, tako je s pomanjkanjem, tako je 
z naravnimi nesrečami. Ravno zdajle, ko to zapisu-
jem, se naša Sava in Krka še vedno neumorno preli-
vata po svojih bregovih, in čeprav sem videla že kar 
nekaj poplav, ker pač voda posavskim krajem le red-
ko prizanaša, sem še vedno pretresena, ko zrem v to-
kratno opustošenje. A ob teh in podobnih dogodkih 
privrejo na pláno tudi naše dobre plati. Številni po-
kažejo razsodnost, nesebičnost, človekoljubje in so-
lidarnost – to, kar nas, po mojem, sploh dela ljudi. 
Tudi danes, ko so težji časi za vse, veliko ljudi ra-
zume neprecenljiv pomen pomoči in dobrodelno-
sti. Pomoč v primeru naravnih nesreč, najrazličnej-
ši dobrodelni dogodki, zbiranje oblek, igrač, denarja, 
zamaškov, papirja - vsaj nekaj se naredi, vsaj nekaj 
se zbere - za začetek in spodbudo.

Stiska tudi brez naravnih nesreč vsakodnevno na-
rašča in ker občutek brezizhodnosti še predobro po-
zna vedno večji del ljudi, je sodelovanje pri akcijah 
še toliko bolj pomembno. „Kaj pa vesta, kam gredo 
te stvari?“ me je pobarala prijateljica Maja, ko sem 
povedala, da sva s partnerjem odpeljala nekaj oblek 
na zbirno mesto dobrodelne akcije. „No, pozanimam 
se o organizatorju akcije, nato pa pač zaupam,“ sem 
odvrnila. „Jaz pa zelo dvomim,“ je odkimala. Seve-
da ji ne gre zameriti nejevernosti – morda je slišala, 
da so že obstajala preigravanja z zbranimi sredstvi, 
morda je slišala tudi, da pri dobrodelnih dogodkih še 
vedno velik del zbranih sredstev v obliki obdavčitve 
pripada državi, ali pa na primer, da se organizatorji 
dobrodelnih koncertov včasih močno tolčejo po gla-
vi zaradi plačevanja računov Sazasu, saj se plačilo 
avtorskih pravic v določeni meri mora izvesti, četudi 
se vsi nastopajoči odrečejo svojemu honorarju. Seve-
da, težave so, a je tudi veliko rešitev, vsekakor pa ve-
lja: če boste res želeli pomagati, boste hitro našli pra-
vo pot do oseb, ki pomoč potrebujejo.

Ob opazovanju narasle Save sem srečala sovrstnici. 
Ena je vzdihnila, rekoč: „Ja, ljudje so vsak dan v sti-
ski, pa ima človek precej zvezane roke.“ Takrat me 
je preblisnilo: „Hej, a vidve gledata šov o gostilni?“ 
Obe sta odločno prikimali. „A kdaj tudi glasujeta?“ 
sem nadaljevala z vprašanji. „Ja, seveda, redno,“ sta 
se nasmejali in mi hiteli opisovati vsaka svojega fa-
vorita. „No,“ sem nadaljevala, „v ponedeljek zvečer 
je pravzaprav istočasno z glasovanjem tudi oddaja 
Tednik na nacionalni televiziji in v tej oddaji med 
drugim redno zbirajo sredstva za socialno ogrožene 
družine. Če se ne motim, oboje – en glas za bodočega 
šefa restavracije in za pomoč družinam - stane malo 
manj kot 1,30 evra. Morda pa kdaj samo zamenja-
ta telefonsko številko in svoj evro podarita v druga-
čen namen? Kak glas manj vajinima favoritoma ne 
bo prikrajšal zmage, morda pa bo zelo veliko pome-
nil nekomu drugemu?“ 

Vem, predrzno od mene, a najprej sta se zmedli, se 
nasmehnili, in potem tiho razmišljali. In v tem je hec 
– da tarnanje, kako se ne da pomagati, pri nekaterih 
preprosto ne vzdrži. Ker če se najde denar za komer-
cialni šov, se lahko od časa do časa, oprostite moji 
domači logiki, najde kak evro tudi za dobrodelni na-
men. In zanimivo je, da so pogosto najbolj človeko-
ljubni prav tisti, ki se tudi sami težje prebijajo sko-
zi mesec. Darujejo evro od srca, čeprav bi tudi njim 
prišel prav ... Naj se vam vse dobro stokrat povrne!

Piše: Maruša Mavsar

Evro za dober 
namen

podčrtano
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Brežiška poslovalnica 
je že dvajseta poslo-
valnica Delavske hra-
nilnice po Sloveniji. 
Zakaj ste se v Delavski 
hranilnici odločili, da 
odprete poslovalnico 
v Posavju?
Povpraševanje strank,  
tako prebivalstva kot 
pravnih oseb, je bilo ve-
liko. Delavska hranilnica 

je prisotna v vseh večjih slovenskih regijah, tako 
da si tudi Posavje »zasluži« prisotnost najugodnej-
še in najbolj prijazne banke v Sloveniji.

Delavska hranilnica naj bi imela najnižje 
stroške poslovanja z bančnim računom na 
slovenskem trgu. Kaj po dosedanjih izku-
šnjah še dodatno prepriča nove stranke, da 
odprejo osebne in poslovne račune pri vas?
Tako je, Delavska hranilnica ima najugodnejši 
osebni račun in najugodnejši poslovni račun na 
slovenskem bančnem trgu. Fizične osebe lahko 
z zamenjavo banke privarčujejo na letni ravni 
tudi do 200 EUR, pravne osebe pa še veliko več.
Stranke se za Delavsko hranilnico odločijo, ker 
Delavska hranilnica v teh kriznih časih posluje 
odlično, vsak mesec z višjim dobičkom, je slo-
venska hranilnica z razpršenim lastništvom, pri-
lagodljiva in odzivna na potrebe podjetnikov, 
gospodarskih družb ter na potrebe prebival-
stva, nima nasedlih nepremičninskih naložb in 
naložb, povezanih s prevzemi podjetij, ter nima 
negativnih zgodb na kapitalskih trgih in nima 
nezavarovanih kreditov, saj je v vsej svoji zgo-
dovini odvisna od domačih virov, to so sredstva 

prebivalstva, javnega sektorja in gospodarstva. 

31.oktober je bil svetovni dan varčevanja – 
kako lahko varčujemo v Delavski hranilnici?
Delavska hranilnica ponuja različne oblike var-
čevanja po izjemno ugodnih obrestnih merah. 
V Delavski hranilnici lahko sklenete pokojnin-
sko varčevanje s fiksno obrestno mero 5,50 %, 
ponujamo vam tudi rentna varčevanja, kjer je 
obrestna mera med 4,8 % in 5,0 %. Hranilnica 
ponuja tudi obročna varčevanja, hranilno knji-
žico ter konkurenčne obrestne mere za vezane 
vloge tako za prebivalstvo kot za pravne osebe. 

Komitenti Delavske hranilnice lahko poslu-
jejo tudi preko spleta. Kakšna je vaša sple-
tna banka? So kakšne prednosti v primerja-
vi z drugimi spletnimi bankami?
Delavska hranilnica ponuja svojim komitentom 
tudi varno in enostavno spletno banko DH plus 
za fizične osebe in DH net za pravne osebe. Po-
leg tega, da je naša spletna banka cenovno naj-
ugodnejša na slovenskem bančnem trgu, ima 
tudi mnoge sodobne funkcionalnosti, kot je pri-
java s SMS žetonom, prijava in plačilo prejetih 
e-računov, hitrejša avtorizacija plačilnih nalo-
gov, enostavno iskanje po prometu, napredno 
e-mail in SMS obveščanje.

Gospa Martina, od otvoritve se je v brežiški 
poslovalnici, ki jo vodite, oglasilo že veliko 
ljudi. Kakšni so odzivi prvih strank?
Naše stranke so vesele, da je hranilnica končno 
prišla v Brežice, kjer bodo lahko najceneje pla-
čevali položnice, imeli osebne in poslovne raču-
ne z najnižjimi stroški ter kredite po konkurenč-
nih obrestnih merah.  M. M.

•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, 
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:  
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Informativni izračuni do 96 mesecev:
Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

15.000 EUR 188,20 EUR 195 EUR 614,28 EUR 1,50 EUR 6,40 %

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

30.000 EUR 374,89 EUR  250 EUR 1.223,64 EUR 1,50 EUR 6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za 
imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine. 

Martina Urbanč, direktorica brežiške podružnice Delavske hranilnice

„Posavje si zasluži najugodnejšo 
banko v Sloveniji“ 

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana je po 21 letih uspešnega poslovanja v drugi 
polovici oktobra odprla vrata prve podružnice v Posavju, in sicer v Brežicah na 
Cesti prvih borcev 9. Ob tej priložnosti smo nekaj kratkih vprašanj zastavili di-
rektorici brežiške podružnice Martini Urbanč. 

Martina Urbanč

naročena objava

Tekmovanje učence spodbuja k poglobljenem pre-
učevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih vi-
rih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podneb-
nih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem 
viru in radioaktivnosti. 

Tekmovanje bo potekalo v več sklopih. Od dveh srečanj 
z mentorji in učenci do internega izbora tekmovalne eki-
pe na posamezni šoli. Najbolj zanimiv del tekmovan-
ja pa bo zagotovo zadnji del (predviden v aprilu 2013), 
ko bomo v Kulturnem domu v Krškem gostili zaključni 
kviz, na katerem se bodo pomerile najboljše ekipe iz 
vsake sodelujoče šole. Ekipa posamezne šole bodo 
sestavljali trije najboljši tekmovalci. Ti se bodo potego-
vali za naziv Mladega genijalca in privlačne nagrade! 
Za najboljše šole in posamezne učence na zaključnem 
kvizu smo pripravili odlične nagrade. Nagradni sklad je 
dostopen na spletni strani www.mladi-svet-energije.si. 

Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi 
zainteresirano učenci 8. in 9. razredov 

posavskih osnovnih šol«

Organizatorja tekmovanja sta podjetji GEN energija 
d.o.o. in NEK d.o.o., ki bosta partnersko sodelovala. 
V NEK-u imajo s tovrstnimi projekti že izkušnje, saj 
so partnersko sodelovali pri tekmovanju »Živimo z 
jedrsko elektrarno«.

Velika podpora bo tudi znanje zaposlenih v GEN-u 
in NEK-u ter interaktivni center Svet energije, kjer 
se bodo vsi sodelujoči lahko še posebej pripravili na 
tekmovanje. Svet energije s svojimi vsebinami zdru-
žuje znanje in sodobno tehnologijo, s tem pa omo-
goča lažje, hitrejše in prijetnejše učenje zanimivih 
in perspektivnih naravoslovnih in tehničnih vsebin.  

Razpis tekmovanja z vsemi podrobnostmi je objavl-
jen na spletnih straneh ozaveščevalnega projekta 
Mladi v svetu energije (www.mladi-svet-energi-
je.si).  

GEN energija in NEK razpisujeta 
tekmovanje »Mladi genijalci«!
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Šolsko tekmovanje o energetski pismenosti »Mladi genijalci!« je namenjeno učencem  8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje je razpisano za 
osnovne šole, ki se nahajajo v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kozje. Namen projekta je sko-
zi simpatične vsebine in na zanimiv način povečati energetsko pismenost in približati jedrsko tehnologijo.

K sodelovanju vabimo vse posavske osnovne 
šole! Prijave na tekmovanje zbiramo do 23. no-
vembra 2012. Prijavni obrazec ste s pošto pre-
jeli na šolo oziroma je dostopen na spletnem na-
slovu: http://www.mladi-svet-energije.si/si/
mladi-genijalci. Prijave lahko pošljete po pošti na 
naslov GEN energija, Vrbina 17, 8270 Krško ali na 
elektronski naslov info@mladi-svet-energije.si, s 
pripisom za tekmovanje »Mladi genijalci!«.
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Silvija Frkanec iz Slogonskega in Igor Sodič iz Bre-
žic, 1. september 2012, Kostanjevica na Krki  
(Foto: Tadej Bernik - Poročna fotografija ZATe)

moja poroka

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Maja Škoberne, Senovo – 

dečka,
• Katja Medvešek, Sevnica – 

deklico,
• Mojca Škof, Dobova – 

dečka,
• Barbara Planinc, 

Mihalovec – dečka,
• Ksenija Kovačič, Kerinov 

Grm – dečka,
• Jasmina Valenčak, Poklek 

pri Podsredi – dečka,
• darja Kržan, Vrhje – 

dečka,
• Patricija Haler, Črešnjice 

pri Cerkljah ob Krki – dečka,
• Sara Kvenderc, Mrčna sela 

– dečka,
• Jelka žnideršič, Črnc – 

dečka,
• Snježana Gregor, Senovo 

– deklico,
• denisa Škof, Nova vas ob 

Sotli – deklico,
• Matea Kirar, Krško – dečka,
• Alenka Peterle, Krško – 

dečka,

rojstva

• Milenko Kopinč iz Dobove 
in Karmen derganc iz 
Novega mesta.

čeSTiTaMo!

poroke

• Blanka Mrežar, Šentjanž – 
deklico,

• lidija Salmič, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Sanja Pejkanović, 
Slogonsko – deklico,

• Suzana Veličevič, Velike 
Malence – dečka,

• Tina Macur, Brestanica – 
deklico,

• Flora Kadrijaj, Krško – 
deklico,

• afrodita Horvatič, Krška 
vas – dečka,

• Tatjana Klemenčič, Raka – 
deklico,

• Maja Kranjc, Krmelj – 
dečka,

• Klavdija Kovačič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Barbara Lavrinšek, Veliki 
Kamen – dečka,

• ajda drobež, Orehovec – 
deklico.

KONCERT ZA ORGLE 
BIG BAND KRŠKO IN TADEJA MOLAN • MARIACHI FIESTA EN JALISCO • 

NARODNO ZABAVNI ANSAMBEL NEMIR • HARMONIKARJI IN DRUŽINSKI 

ANSAMBEL TONIJA SOTOŠKA • ROCK 'N’ ROLL PO SLOVENSKO - OŠ LESKO-

VEC Z ANIKO IN SANJO •  SOPRANISTKA MIHAELA KOMOÈAR • JERNEJA 

IN MATEJA ŽARN • VOKALNA SKUPINA SOLZICE • LAVRENCIJ • OTROŠKI 

ZBOR ŽUPNIJE LESKOVEC PRI KRŠKEM • MEPZ ŽUPNIJE LESKOVEC PRI 

KRŠKEM  

Dobrodelne vstopnice so na voljo v: župnišču Leskovec, cvetličarni Lilija, 
Katoliški prodajalni v Krškem in pred koncertom v OŠ Leskovec pri Krškem.

Vaš dar za orgle: 10 €

Prisrčno vabljeni!

DOBRODELNI KONCERT ZA NOVE ORGLE V ŽUPNIJSKI CERKVI V LESKOVCU

PETEK,
23. 11.2012,
OB 19. URI 

V OŠ LESKOVEC 
PRI KRŠKEM
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Tel: 07 49 93 900

Na zalogi imamo 
pester izbor sadik sadnega drevja 
slovenskega porekla in vse ostalo, 

kar potrebujete pri saditvi: 
gnojila, mreže proti voluharju …

Jesensko sajenje ima obilo prednosti, zato vam 
svetujemo, da posadite sadike sedaj.

Novo: nudimo sadike sort jablan, ki so odporne na 
jablanov škrlup, sorte  breskev, ki so odporne na 
breskovo kodravost, ter veliko starih sort jablan.

Novost je tudi sadika ploščate  breskve, 
češnja Carmen z izredno velikimi plodovi.

Sprejemamo naročila za trsne cepljenke, 
ki bodo dobavljive  po 10.11.2012.

V petek, 9.11.2012, bo od 11.00 do 16.00 potekalo 
strokovno svetovanje o sajenju in vzgoji sadik. 

Svetovali bodo strokovnjaki iz sadjarstva Mirosan.

Od 8. do 10. novembra 
vam pri vsakem nakupu sadike sadnega drevja 

podarimo po dve gojilni tableti za sadiko.

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, 
Tel. 07 49 05 780 - Mob. 040 634 783 - Fax: 07 49 05 781

zalozba@posavje.info 
www.neviodunum.si - www.posavje.info

Knjigo Francija Tomažiča SLOVENSKI SPEEDWAY 1992 – 
2012 lahko naročite po prednaročniški ceni 30,00 EUR 

(redna cena bo 35,00 EUR) in jo plačate ter prevzamete 
na eni izmed predstavitev ali pa na sedežu založbe v 

Krškem oz. vam jo pošljemo po pošti.

Predstavitve: 
LJUBLJaNa, sobota, 17. november 2012, ob 11. uri 

v veliki dvorani aMZs, dunajska 128

KrŠKO, sobota, 24. november 2012, ob 16. uri 
v dvorani v parku (pri valvasorjevi knjižnici, CKŽ 26)

NOva KNJiGa iZ ZaLOŽBe NeviOdUNUM

sLOveNsKi sPeedway 1992-2012,
392 strani, veliki format, trda vezava, 

bogato opremljena s fotografijami najpomembnejših 
dogodkov v 20-letni zgodovini speedwaya v samostojni 

sloveniji in prizori iz sodelovanja naših dirkačev na 
mednarodni speedway sceni

Toni Sotošek vabi na
t r a d i c i o n a l n i

MARTINOV
KONCERT

ki bo v petek, 9. 11. 2012,
ob 18. uri v športni dvorani

osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.

SODELUJEJO:
- HARMONIKARJI TONIJA SOTOŠKA,

- ANSAMBEL PONOS,
- ANSAMBEL JELŠA,

- POPOTNIKI,
- DONAČKA,

- PEVSKI ZBOR OŠ JURIJA DALMATINA,
-D̀ PALINKA BAND,

- ANSAMBEL MIRA KLINCA,
- TONI SOTOŠEK Z DRUŽINO,

- MODRIJANI,
- NUŠA DERENDA.

Program bo povezoval Klobasekov Pepi.
Kralj cvička Franc Tomše bo krstil mlado vino 

in novo zgoščenko družine Sotošek - MOJI MAMICI.
PREDPRODAJA VSTOPNIC:

BAR CEKIN - KRŠKO, RESTAVRACIJA ŠTEFANIČ - BREŽICE,
SOTOŠEK BLAŽ - KOPRIVNICA, MIRT VESNA - TRAFIKA SEVNICA

CENA VSTOPNICE 13 €.

VLJUDNO VABLJENI!

Člani Turistično hortikulturnega društva Zdole so tudi letos 
nadaljevali tradicijo prirejanja jesenskih gozdarskih iger na 
perišču v Grabnu. Ker jim je bilo vreme naklonjeno, so ok-
tobrsko nedeljo izkoristili za zabavne igre in veselo druže-
nje različnih generacij.  Foto: arhiv THD Zdole

Gozdarske igre Zdolanov

DOLENJA VAS – Ženski pevski zbor Prepelice, ki deluje pod 
okriljem KD Žarek iz Dolenje vasi, je 13. oktobra pripravil 
koncert „Sinje morje, bela jadra“. Domači zbor je mimo čeri 
uspešno pripeljala dirigentka Mira dernač-Hajtnik, v goste 
pa so povabile še Fante z Razborja, Klapo Parangal in pev-

sko skupino Kantadore iz slovenske Istre. Svoje globoke misli 
je v večer vtkala Martina Hafner, da pa so skupaj prijadrali 
v pristan, je poskrbela Irena Janc. Mimo ribiških mrež jih je 
popeljal svetilnik, del izvirne scenske dekoracije, umetnine 
Renate Cizelj. Večer je navdušil zveste poslušalce, pa tudi  
nastopajoče.  Irena Janc/P. P.

Vodne melodije v Dolenji vasi

Domači ŽePZ Prepelice
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Presenečenja, novi ansambli, nove glasbene zvrsti in 
nadobudni posavski DJ-ji. Tokrat smo za vas izbrali:

pravijo, da jabolko ne pade 
daleč od drevesa. Ravno to 
je dokazal Matevž deren-
da (na fotografiji), sin glas-
bene dive nuše derenda, in 
svojo mamo dodobra prese-
netil v eni izmed zabavnih 
oddaj nacionalne televizi-
je. Matevž je namreč s svo-
jim pevskim talentom, ki ga 
je pokazal med izvajanjem 
skladbe Stay, Nušo ganil do 
solz. 

Ste vedeli, da imamo v Posavju tudi versko glasbo? Rok 
Prijatelj je posnel že kar nekaj avtorskih pesmi, v ka-
terih poje po večini o bogu in ljubezni do bližnjih. Pra-
vi, da ga je njegova življenjska pot peljala skozi težka 
obdobja, v katerih se je znašel tudi zaradi poslušanja 
napačne glasbe. „Ustvarjam takšno glasbo zato, ker bi 
rad ljudem sporočil, da je rešitev za njih na tem svetu. 
Moje sporočilo je, da obstaja smisel življenja, da obsta-
ja boljše življenje in da pride za tem temnim svetom 
nov pravičen in popoln svet,“ še pravi Rok.

Ansambel Potep 
(na fotografiji) je 
mlada narodno-
zabavna zased-
ba iz Posavja, ki 
deluje že drugo 
leto in jo sesta-
vljajo štirje fan-
tje: Severin Jaz-
bec (harmonika), 

Robi Novšak (vokal), Denis Kozinc (bas) ter Damjan 
Povše (kitara). Njihova prva skladba oz. bolje rečeno 
polka Princesa cvička je nastala s prav posebnim name-
nom, saj je ansambel uradni spremljevalni ansambel 
aktualne 14. cvičkove princese Tjaše Metelko. Polko 
je ustvarila znana avtorska naveza Matej Kocjančič, ki 
se je podpisal pod besedilo, in Marjan Turk, ki je po-
skrbel za glasbo in aranžma.

Velike uspeha pa žanje 
tudi elektronski dvo-
jec znan pod imenom 
Sky&Shell (na fotogra-
fiji). V sestavi Gordan 
Lazarov in Boris Buco-
nić sta bila med drugim 
ena izmed zmagovalcev 
predizbora Calvin Klein 
shock DJ Battle. Za na-
grado sta nastopila na 
elektronskem odru pri-
reditve Ritem mladosti. 
„Na tako veliki priredi-
tvi sva nastopila prvič in 
občutki so bili izjemni. 
Upava, da bova z naji-

nim trudom še kdaj stopila na tako velik oder,“ sta 
nam zaupala, obenem pa nista skrivala ambicij, da mi-
slita v prihodnjem letu na sceno stopiti še s kakšnim 
svojim izdelkom. Ljubitelja elektronske glasbe sta nas 
tudi opozorila, da je v Posavju še veliko mladih talen-
tiranih DJ-jev na katere je treba biti pozoren.

Mladi fantje andrej lisec, aleš Tomažin, Zvone le-
šnjak in Matjaž živic, ki prihajajo z Rožnega, Rake in 
Boštanja, pa sestavljajo še en zanimiv narodnozabav-
ni ansambel Skomini (na fotografiji). Do letošnje po-
mladi so sicer delovali kot Trio nori skomini, nato pa 
se jim je pridružil še četrti član. „Ljudje, ki radi po-
slušajo dobro domačo glasbo, so dobrega srca in vesele 
narave, se nas razveselijo zabavah, kjer ansambel po-
skrbi tudi za izreden zabavni show.“ Na letošnji vese-
lici na Primožu so kot gostje nastopili in z njimi zapeli 
tudi legendarni Fantje s Praprotna. Na lepe skomine!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: elegantna ženska ročna ura v vrednosti 102 €
2. nagrada:  stenska ura Hello Kitty
3. nagrada:  budilka

Geslo križanke pošljite do četrtka, 15.11.2012, 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

UrarSTVo MeGaS, 
Jani MeSinGer S.P., Pe KrŠKo, CKž 35, KrŠKo

Geslo 22/2012 številke: 

oBčUTiTe naSMeH na VaŠi Koži
Nagrade, ki jih podarja Tajski masažni salon Siam, CKž 
135c, Krško:
1. nagrada: 30-minutno masažo obraza prejme  

 Andreja Marolt Ivetac, Žabjek
2. nagrada:  30-minutno masažo hrbta prejme  

 Sara Biber, Sevnica
3. nagrada:  30-minutno masažo stopal prejme  

 Andreja Ratešič, Rajec

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Albini Marinšek, Ulica 

Franca Smrduja 19, 6230 Postojna. Čestitamo. Lestvica je 
na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na 

internetni strani www.radiosraka.com. 

lestvica tega tedna: 

 1.  (3.) ZREŠKA POMLAD - Tebi
 2.  (1.) Ans. ERAZEM - Njam, njam
 3.  (2.) Ans. ŠTRK - Zame najlepša si moja dežela
 4.  (6.) Ans. VIKEND - Urnih nog 
 5.  (4.) Ans. VIHAR - Prisluhni mi
 6.  (7.)  Ans. DONAČKA - Naj zvezde žarijo
 7.  (5.)  Ans. VESELI SVATJE - Pod mojim oknom
 8.  (10.)  BOŠTJAN KONEČNIK - Odpri mi ljubica
 9.  (8.)  Ans. PETKA - Srčni muzikant
 10.  (-)  Ans. APLAVZ - Vinska kraljica
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
ans. Golte - nocoj prižgi mi luč

Kupon št. 127
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
radio Sraka, p.p.338, 8000 novo mesto 

SraKa iMa dolGi reP
sobota, 10. novembra, ob 17. uri

izvirna darila 

najrazličnejše ure

urarstvo

Mesinger Janko s.p., 
Planinska c. 6, Sevnica, tel.: 031 713 055
PE Krško, CKŽ 35, Krško, tel.: 070 299 266

www.megas.si

Ajurvedska zelišča
Ajurveda je veda in znanje o zdravem življenju, ki izvira iz Indije. 
Pokriva štiri najpomembnejše aspekte človeka: dušo, um, čustva in 
telo. Obravnava ga celostno in nas uči, kako živeti v harmoniji z na-
ravo in živeti zdravo. Naše misli, prehrana in način življenja vpliva-
jo na naše fizično stanje. Po mnenju ajurvedskih zdravnikov se vsaka 
telesna sprememba najprej začne v zavesti, nato se pokaže na fizič-
nem nivoju. Ajurveda pokriva vse vidike zdravja, saj spodbuja tele-
sno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje. Priporoča se način 
prehrane, ki krepi organizem in obvladuje stres; odpravljanje stru-
pov iz telesa; meditacije, ki pospešijo duhovno zavest. Ajurveda zato 
predpostavlja tri glavne vzroke bolezni: nesoglasja v umski in čustve-
ni presoji, zloraba človeških čutil v smeri užitkov, želja, požrešno-
sti in sebičnosti ter neprilagojenost sezonskim spremembam narave.

V HiŠi naraVe priporočamo ajurvedska zelišča za krepitev imun-
skega in živčnega sistema, razstrupljanje telesa, lajšanje težav s 
kašljem, kandido, virozami, prebavo, nespečnostjo, hormoni ... 
Tako pri nas dobite NEEM, AMALAKI, SHATAWARI, TRIPHALA, TULSI … 
Izpostavljamo indijsko sveto drevo NEEM, ki pomeni „zdravilo za vse 
bolezni“, čisti organizem, lajša in odpravlja prebavne težave, deluje 
protivnetno, proti rakavim obolenjem, pomaga pri vnetju ušes, uniču-
je glivice, zdravi bradavice, ugodno vpliva na kožo, lase, nohte, po-
maga pri alergijah, odprtih ranah, aknah, herpesih, uporablja se kot 
čistilno in razkuževalno sredstvo ter kot naravni repelent. 

V petek, 9. novembra, od 10. ure dalje si vzemite čas in se nam 
pridružite na degustaciji in svetovanju o namenu ter uporabi ajur-
vedskih zelišč in še mnogo več. 

Vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu imate upokojenci pri nas 
10 % popust na gotovinski nakup.

Vabljeni!  Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati 
zadnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno 
sporočilo, voščilo in zahvalo. 
»Info točka« Posavskega obzornika v sevniški knjižnici vsak po-
nedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

PRIREDITVE 
V MESECU NOVEMBRU

 
Razstava likovnega opusa Rudija Stoparja

• od ponedeljka, 5. novembra, do sobote, 8. decembra 2012.

»Poklon občinskemu prazniku«  
(literarni večer)

• v četrtek, 8. novembra 2012, ob 18. uri
Članice literarne skupina Večerna zarja (Društvo upokojencev 
Sevnica) se bodo na svojevrsten način poklonile sevniškemu 
občinskemu prazniku. 

Znajo z besedo in podobo 
(predstavitev literarnega dela)

• v sredo, 14. novembra 2012, ob 18. uri
Urednica Marjeta Žebovec, ki je v izbor literarnih ustvarjalcev 
uvrstila tudi znanega sevniškega umetnika Rudija Stoparja, bo 
predstavila avtorja ter njegovo bogato literarno ustvarjanje.

»Posavci beremo skupaj«  
(zaključek projekta za leto 2012)
•  v sredo, 21. novembra 2012, ob 18. uri

S posavsko pesnico in pisateljico Stanko Hrastelj se bomo pogovarjali 
o njenem ustvarjanju, predstavili pa bomo tudi njen romaneskni 
prvenec Igranje, za katerega je prejela nagrado modra ptica.

Smisel življenja: nekoč in danes za jutri 
(predavanje)

• v četrtek, 29. novembra 2012, ob 18. uri  
Andrej Debeljak, magister zakonske in družinske terapije, bo 
govoril o osnovnih eksistencialnih vprašanjih: Od kod sem, kam 
grem, zakaj bivam? , o historičnem pregledu razvoja človekovega 
uma in posledično načina življenja, beseda pa bo tekla tudi o 
psihosomatskih težavah modernega človeka.

Pravljične urice

• v torek, 6. novembra 2012, ob 17. uri  
v izposojevališču Krmelj

•  v sredo, 7. novembra 2012, ob 17. uri in
• v sredo, 21. novembra 2012, ob 17. uri  

v Knjižnici Sevnica

Ko prideš do konca, greš spet od začetka. Tako je zapisala bralka za 
knjigo, ki jo tako navdušuje, da jo prebira večkrat. V krogih tako ali 
drugače napredujemo tudi knjižničarji. Podajamo si roke s preteklostjo 
in se trudimo loviti prihodnost ter ob tem vseskozi skrbimo, da krožimo 
skupaj s knjigami in jih v upanju čim širšega dometa centrifugiramo 
v širjave. Ne pričakujemo, da vas z vsakim namigom prepričamo in 
navdušimo, svoje poslanstvo razumemo veliko bolj odgovorno. To 
dokazujemo z bralnim programom Posavci beremo skupaj, ki ga gradimo 
s tehtnim premislekom izbora leposlovja in ga je potrebno razumeti v širši 
perspektivi. Poleg tega, da vas pozivamo k branju slovenskih avtorjev, 
vas seznanjamo tudi s široko paleto svetovnega leposlovnega ustvarjanja. 
Ob tem se trudimo zajeti kar se le da pestro tematiko, od mehkejših 
tonov pa do resnejših, ki bralcu odpirajo nova obzorja razumevanja in ga 
pozivajo k širšim premislekom o ustroju in delovanju človeške družbe in 
sveta nasploh. Ob letošnjem prebiranju namigov ste zapisali: zanimivo, 
vredno branja, preveč razmetano pisanje, aktualno, privlačno, pretežko 
za poletno branje, nepopisno čustveno, čutno, neberljivo, zahtevno, 
žalostno, nepozabno, branje, ki potegne, pretresljivo, globoko, branje 
za dušo, preveč filozofsko, pronicljivo, navdušujoče, nostalgično, nič 
posebnega, morbidno, poučno, prijetno, tako dobra knjiga, da si zasluži 
mesto na moji knjižni polici, provokativno … Pestri in različni zapisi 
in odzivi, kakršni ljudje pač smo. Knjige so letos krožile med večjim 
številom ljudi kot v lanskem letu. V posavskih knjižnicah smo z izborom 
nagovorili okoli 350 različnih bralcev in vas ob tej priložnosti vabimo na 
zaključne prireditve z gosti:

STANKA HRASTELJ
Knjižnica Sevnica, 21. november ob 18.00

DUŠAN ČATER
Knjižnica Brežice, 22. november ob 18.00

ALOJZ IHAN
Valvasorjeva knjižnica Krško, 26. november ob 18.00 

v Dvorani v parku Krško

Prireditev je zaradi zadržanosti gosta prestavljena s 23. novembra, 
kot je bilo sprva objavljeno, na 26. november.

Z literarnimi prireditvami v tem tednu in ostalimi dejavnostmi, ki se 
bodo vrstile, se poklanjamo tudi dnevu slovenskih splošnih knjižnic, ki 
je zabeležen v 20. novembru, in smo si ga izbrali zato, da naš glas še 
odmevnejše zazveni v predanosti stroki, s katero si prizadevamo ljudem v 
življenja vnašati dodano kulturno, socialno in izobraževalno vrednost ter 
vrednote človečnosti, medsebojnega spoštovanja in svobode. 

Dan slovenskih splošnih knjižnic 
in zaključek bralnega projekta Posavci beremo skupaj

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2012

S Posavskim obzornikom 
na predstavo 

Lada Bizovičarja!
Tokrat nagrajujemo z vstopnicami za ogled predstave „Slo-
venska muska od A do Ž“, ki bo v soboto, 24. novembra, v Ter-
mah Čatež. Obilo smeha in dobre glasbe čaka 3 izžrebance 
naše nagradne igre, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanje:

Praznik katere posavske občine 
obeležujemo v novembru? 

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obve-
ščanje lahko tudi telefon) nam do petka, 16. novembra, po-
šljite na naslov:

Posavski obzornik, »za nagradno igro«, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Odgovor nam lahko pošljete tudi preko elektronske pošte na 
naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Nagrajence bomo o prejeti nagradi obvestili na posredova-
ne kontakte. 

Sodelujte in si polepšajte november 
s komično-glasbenim večerom!

PROIZVODNJA – OKTOBER 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2012

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 292 400 47 100 0 2

PB2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB2 KOEL - - 352 400 33 100 2 2

PB3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB3 KOEL - - 360 400 22 100 2 2

PB4 ZP 5 - 80 300 3 100 - -

PB4 KOEL 9 - 100 400 5 100 0 2

PB5 ZP 3 - 95 300 1 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

3.323.120 49 17

S 1. junijem letošnjega leta je trgovsko 
podjetje Megadom, s sedežem v Cerknici, 
odprlo že svoj tretji tehnično prodajni cen-
ter v Krškem, na Cesti krških žrtev 135 f. 

Megadom je mlado trgovsko podjetje, ki je 
nastalo leta 2008, s postavitvijo prvega tr-
govskega centra v Podskrajniku pri Cerkni-
ci. Že naslednje leto so odprli nov center 
v Ribnici in v letošnjem letu še v Krškem.
 
Megadom svojim kupcem nudi vse za gra-
dnjo in opremo doma. Med raznoliko po-
nudbo lahko kupci najdejo gradbeni ma-
terial in jeklo, vse za centralno kurjavo, 
okovje, celoten spekter metalurgije, ele-
ktrične in vodovodne instalacije, ročno in 
električno orodje, lesni program z lamina-

ti, oblogami in drugimi izdelki iz lesa, bar-
ve in lake, orodje in zaščitno opremo za 
gozdarje.
 
Tudi v Mega-
domu Krško je 
vsa omenje-
na ponudba. V 
mesecu avgu-
stu so ponud-
bo razširili na 
belo tehniko in 
male gospodinjske aparate, vinogradniško 
ponudbo in trenutno aktualno mesarsko. Na 
spomlad jo bodo popestrili še z zelenim pro-
gramom. Pred začetkom spomladanske se-
zone bodo pripravili tudi hišni sejem in se 
tako še bolj približali svojim kupcem.

Svojim kupcem mesečno pripravljajo ak-
cije aktualnih artiklov in s tem nudijo 
kupcem možnost ugodnejšega nakupa. V 
trgovini vas bo na te artikle opozoril ozna-
čevalec *MEGA CENA* ali *MEGA NAKUP*.

Več o sami ponudbi, prijazni postrežbi in 
strokovnosti prodajalcev, se prepričajte 
sami z obiskom v trgovini.

Megadom - minili so že štirje 
uspešni meseci poslovanja
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti 
- sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši so-
potniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spo-
mnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Po-
savskem obzorniku.

v spomin

naročila in plačila za ZaHVale in V SPoMin 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v 
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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NIZKE CENE!

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- 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 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
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Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih  in četrtkih ob 20.00 uri 

v FITNESS CENTRU 

KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

obzornikova oglasna mreža

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, 

ki nenehno poganja,
spomin je svetloba,

 ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,

ki v srcih prebiva!

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, 
ji prižigate svečke in se spominjate skupnih trenutkov.

Za vedno bo ostala v naših srcih in spominu.

žalujoči: vsi njeni

SILVA KNEZ
iz Raven pri Zdolah.

Minilo je leto dni,
odkar te med nami več ni.

Minili so Ti dnevi trpljenja,
nam pa ostal je le grenak spomin.

Hvala vsem zdravnikom iz Krškega, Brežic in Novega mesta, ki 
ste mu lajšali trpljenje. Hvala patronažni sestri Polonci, vsem 
sorodnikom, znancem, sosedi in prijateljem za pomoč v najbolj 
težkih dnevih. Hvala Kostaku in duhovniku za opravljen obred. 
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, svete maše, za izrečeno 
sožalje in denarno pomoč. Hvala vsem in še vsakemu posebej, ki ga 
nismo imenovali. Hvala vsem, ki ste ga pospremili v tako velikem 
številu na njegovi zadnji poti. Ohranimo ga v lepem spominu.

žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

aloJZ SlaVKo PriBožič

ZAHVALA

V SPOMIN

Mar prav zares je odšla tja, v neznano?
Kako je mogla, ko smo mi še tu … ?

Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da ji ne zmotimo miru.

(S. Makarovič)

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in vse darovano. 
Zahvaljujemo se ZD Radeče za vso oskrbo, ki jo je naša mama 
potrebovala v zadnjih mesecih. Zahvala tudi skupini M.J.A.V. za 
zapete žalostinke, pogrebni službi Komunala Radeče in vsem, ki 
ste se je spomnili in pospremili na njeni zadnji poti in jo boste 
ohranili v lepem spominu. Še enkrat iskrena hvala vsem!

žalujoči: vsi njeni

HELENA ZUPAN
Ulica talcev 7, 1433 Radeče.

ZAHVALA
V 87. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama, 

stara mama, prababica in tašča

31. oktobra je minilo leto dni, odkar nas je nepričakovano  
zapustila naša draga žena, mami, tašča in babica 

12 let že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš,
ni ure, dneva in noči,

povsod si v srcu z nami ti.

Hvala vsem, ki mu prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu.

žalujoči: hčerka Marjana s Tonijem in
vnukinji Melita in Tina z družinama

STanKo GorŠaK
iz Žadovinka 22.

V SPOMIN
14. novembra bo minilo 12 žalostnih let, 

odkar nas je zapustil naš dragi oče in dedek

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

TU JE LAHKO
VaŠ oGlaS!

Marketing
tel: 07 49 05 780, e-pošta: marketing@posavje.info
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Prodam kravo s teletom, pa-
sme RJ/LIM, okolica Sevnice. 
Tel.: 07 818 80 63

Prodam teličko simental-
ko, staro 5 mesecev ter suha 
metrska bukova in gabrova 
drva. Tel.: 031 283 913

Prodam temno-rjavo telico, 
brejo 6 mesecev, pašno, mir-
no, ali menjam za nebrejo. 
Kupim pa 10 dni starega bik-
ca ali teličko limuzin. 
Tel.: 07 477 82 14, 041 523 
708

Prodam telice simentalke, 
po izbiri, za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 820 904

Prodam burska kozlička, sta-
ra 7 mesecev, primerna za 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 893 733

Prodam prašiče mesnate pa-
sme, težke od 30 do 60 kg, 
okolica Sevnice. 
Tel.: 031 434 572

Prodam prašiča, težka 140 
in 220 kg, hranjena z doma-
čo kuhano hrano, bel krom-
pir in repo za kisanje. 
Tel.: 041 895 974

Prodam prašiče, težke od 30 
do 70 kg, in koruzo. 
Tel.: 07 496 71 35

Prodam odojke, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 040 389 015

Prodam plemenske kunce, 
pasme orjak. 
Tel.: 051 358 306 

Prodam svinje, težke 250 kg, 
odojke, 30 kg, za zakol, in 
ovseno slamo, okrogle bale. 
Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče, 150–170 kg, 
mesnate pasme, domačahra-
na, možen zakol. 
Tel.: 031 209 951

Prodam odojke 25-30 kg in 
štiribrazdni plug, obračalni, 
opal 100, Lemken. 
Tel.: 031 834 173

Prodamo pujske, težke od 20 
do 50 kg, za odojke in nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 662 730

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

Vsebina oglasa:

Podpis:datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


naročilo MaleGa oGlaSa

NEPREMIČNINE

V okolici Brežice, vas Izvir, 
prodam trietažno hišo, go-
spodarsko poslopje in sadov-
njak, 69.000 €. Tel.: 040 707 
509, 00385 98 675 125

Na Goleku oddam v najem 
stanovanjsko hišo z vinogra-
dom s 500 trtami. 
Tel.: 041 842 552

Prodam dvosobno stanova-
nje na Senovem, letnik 1974, 
zamenjana okna, radiatorji, 
cena cca 47.000 €. 
Tel.: 031 414 495

Nudim legalizacijo hiš na Hr-
vaškem in energetske certifi-
kate (do 1.7.2013). Tel.: 040 
707 509, 00385 98 675 125, 
Certifikator d.o.o., Ulica ko-
srenskih boraca 1, 51211 Ko-
srena, Hrvaška

Selitve, prevozi, odvoz pohi-
štva, bele tehnike na deponi-
jo. Tel.: 051 815 553, Jaka-
trans, Janc Andrej s.p., Log 
86, Boštanj

izdelujem projekte za grad-
beno dovoljenje, notranjo 
opremo in izvedbo za novo-
gradnje, prenove, legaliza-
cije. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

AVTOMOBILIZEM

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

Ugodno prodam Mercedes 
C220, diesel, l. 1998, 70 kW, 
95 KM, prevoženih 100.000 
km. Tel.: 041 243 343

Strešni prtljažnik, skoraj nov, 
za Peugeot 207, poceni pro-
dam. Tel.: 031 844 987

Prodam alu platišča z zimski-
mi gumami 195/65/15, ori-
ginal za Audi, 5x112, cena 
170 €. Tel.: 031 376 165

Ugodno prodam zimske 
gume Fulda, dimenzije 
185/65 R14, na jeklenih pla-
tiščih. Tel.: 051 366 067

Prodam platišča za VW Golf, 
Passat ali Audi. 
Tel.: 031 843 207

Prodam 4 gume s platišči in 
alu pokrovi, 55/205 R16 - 
Golf, pumpo Grudfos in IMP, 
gorilec olja. Tel.: 051 382 118

Kupim prikolico za osebni 
avto, dolžine od 140 do 180 
cm, cena do 200 €. 
Tel.: 041 430 770

KMETIJSTVO

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja, balirko za oglate bale, 
peč na olje za centralno in 
cisterno. Tel.: 041 243 343

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, ječmen in 250 kg pše-
nice ter suhe hrastove deske 
(3 cm) . Tel.: 041 755 334

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42a, Dobova

Ugodno suha akacijeva drva, 
žagana na 22 – 33 cm, po ceni 
42 € za m3, z možnostjo do-
stave v občini Brežice. 
Tel.: 070 321 426

Prodam 10 m3 drv (bukev, 
hrast), cena 50 €/m3, in sa-
monakladalko SIP 17. 
Tel.: 031 284 604

Prodam bukova in meša-
na drva, kratko žagana, ter 
mešani hlevski gnoj, okolica 
Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, žaga-
na in razcepljena, primerna 
za štedilnik ali centralno kur-
javo, možna dostava. 
Tel.: 041 717 760

Prodam 12 m razžaganih bu-
kovih drv, cena 450 €. 
Tel.: 031 501 801

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam kvalitetno belo in 
rdeče vino ter modro franki-
njo. Tel.: 041 983 525

Prodam modro frankinjo, 
mešano rdeče in belo vino, 
ali menjam za prašiča. Pro-
dam črpalko za Creino. 
Tel.: 041 697 775

Prodam domačo droženko in 
silokombajn Mengele v okva-
ri, za dele. Tel.: 031 304 172

Prodam jedilni krompir, cena 
0,30 €/kg. Tel.: 051 268 211

Prodam jedilni krompir za 
ozimnico. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam jedilno kolerabo 
in plemenske svinje za pri-
pust ali zamenjam za koru-
zo. Tel.: 07 49 56 009, 031 
770 868

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, 
staro 8 let, primerno za meso 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 415 924

Prodam prašiča, mesnate 
pasme, težkega okoli 150 
kg, hranjen z domačo hra-
no, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 56 262 

Prodam odojke za nadaljnjo 
rejo ali zakol, težke 20-30 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 041 744 169

Prodamo odojke in prašiče, 
težke 25-80 kg, lahko tudi 
zakoljemo, cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 75 391

KUHINJSKA 
OPREMA, OTROŠKA 

OPREMA
Prodam štedilnik Inox, cen-
tralni, na drva. 
Tel.: 031 769 631

Po zelo ugodni ceni prodam 
kuhinjski komplet posode 
Edelstahl. Tel.: 031 633 499

Prodam otroško posteljico, 
140/80, cena 50 €. 
Tel.: 040 759 946

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da si lahko priskrbijo

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

GRAHASTE JARKICE,

ki so v prodaji ob
torkih in petkih od 9. do 16. ure, 

ENODNEVNE BELE PIŠČANCE,

ki so v prodaji
  vsak četrtek med 16. in 17. uro.

mali oglasi

RAZNO

Prodam peč centralne kur-
jave olje – plin (komplet) in 
80-litrski električni bojler. 
Tel.: 031 594 341

Peč za centralno ogrevanje 
Ferroli, 3. členi, litoželezna 
z gorilcem, zelo malo rablje-
na, prodam po ugodni ceni. 
Tel.: 040 309 402

Prodam leseni WC, nov, za 
vikende ali gradbišča, izde-
lan iz 2 cm opaža, cena 200 
€. Tel.: 031 376 165

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

Ugodno! Že od 0,75 € / km
UGODNO · VARNO · ZANESLJIVO · NON STOP

Krško: GSM: +386(0)70 600 111
Brežice: GSM: +386(0)70 400 111
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Vulkanizerstvo in avtopralnica
Matjaž Požgaj s. p., Kambičev trg 5, 

Kostanjevica na Krki

Ugoden 
nakup in montaža 

vseh vrst pnevmatik!

Info: 041 765 989
www.stormgarage.com

STORMGARAGE
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e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno izkaznico, 
potni list, vizo, vozniško dovoljenje, 

orožni list, lovsko ali ribiško izkaznico, 
mesečne vozovnice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

BrežiCe - Plesna skupina 
Celestina je 31. oktobra 
pod vodstvom mentorice 
Hedvike lopatič v Prosve-
tnem domu v Brežicah pri-
pravila svoj 4. samostojni 
plesni nastop. Vsebina le-
tošnjega večera so bili an-
gleški podeželski plesi. V 
60 minut dolgem programu 
smo videli 18 plesov iz zbir-
ke angleških družabnih ple-
sov The english dancing Ma-
ster (Playford 1651–1728). 

Med posameznimi plesnimi 
sklopi sta Petra Vaš in žan 
Koprivnik brala izbrane Sha-
kespearove sonete v angle-
škem in slovenskem jeziku. 
Poezijo je na zgodovinskem 
čembalu, kopiji izvirnega in-
strumenta iz leta 1720, spre-
mljala akademska glasbenica 
pianistka in čembalistka An-
dreja Konjedic lenardič. 
Igrala je skladbe angleških 

Večer angleških podeželskih plesov

renesančnih mojstrov Orlan-
da Gibbonsa, Roberta John-
sona in Johna Bulla.
Nastopajoči so se predstavi-
li pred skoraj polno dvorano, 
v kateri je bil tudi brežiški 
župan Ivan Molan s soprogo. 
Gledalci so lahko uživali ob 
prijetnih zvokih renesančne 
glasbe, spremljali korake in 
koreografije plesov, ki so svo-

jo popularnost po plesnih so-
banah celotne zahodne Evro-
pe obdržali več kot 150 let. 
In ne nazadnje je bilo prije-
tno tudi za oko, saj dekle-
ta nastopajo v bogatih ko-
stumih, izdelanih po izvirnih 
zapisih in krojih takratnega 
časa. 
 PD Imani 
 Foto: Lijamedia

Plesna skupina Celestina
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Uršula Koritnik je prvi dve 
leti svojega življenja preži-
vela v desetčlanski družini, 
a ko je dopolnila dve leti, je 
morala od doma, k drugi dru-
žini. Zaključila je dva razre-
da osnovne šole na Telčah, 
potem za obiskovanje šole 
ni bilo več časa. Branja, pi-
sanja in računanja se je uči-
la sama, marsičesa pa jo je 
naučilo življenje. Leta 1936 
se je poročila z Janezom Ko-
ritnikom, s katerim sta čas 
druge svetovne vojne preži-
vela v izgnanstvu, v Šleziji in 
nato še v Nemčiji, kjer so ju 
zaposlili v tovarni gum. V to-
varni je Uršula zaradi vročega 
delčka gume, ki ji je priletel v 
oko, eno oko izgubila. Po za-
ključku druge svetovne vojne 
se je z možem vrnila domov. 
Nastanila sta se pri Urškini 
sestri v Krmelju, kasneje pa 
sta se preselila v stanovanje 
v bloku. Z možem nista ime-
la otrok in po njegovi prerani 
smrti se je ponovno poročila 
ter se nato po smrti svojega 

100 let Uršule Koritnik
SeVniCa – V sevniškem domu upokojencev je 18. oktobra praznovala rojstni dan Uršula Koritnik, ki se 
je rodila pred stotimi leti, leta 1912, v Jelovcu v sevniški občini. 

drugega moža preselila k svoj-
cem v Trbovlje. Zaradi visoke 
starosti in boljše zdravstve-
ne oskrbe se je v jeseni svo-
jega življenja preselila v Dom 
upokojencev Trbovlje, čez ne-
kaj let v Dom upokojencev Kr-
ško in potem v Brežice, od 17. 
septembra 2004 pa prebiva v 
Domu upokojencev Sevnica, 
kjer je v letošnjem oktobru 
praznovala svoj stoti rojstni 

dan. »Gospe Uršuli Koritnik je 
vsak dan omogočeno gibanje 
s pomočjo invalidskega vozič-
ka. Z zadovoljstvom se ude-
ležuje različnih prireditev v 
domu. Vsakomur nameni lep 
pogled, za vsakega ima lepo 
besedo in v druženju s sosta-
novalci je zelo prijetna,« je 
o najstarejši stanovalki spre-
govorila vodja sevniške enote 
Doma upokojencev in oskrbo-

vancev Impoljca Franja Sva-
žič ter se še posebej zahvalila 
Mileni železnik iz Krmelja, ki 
z rednimi obiski in z izpolnje-
vanjem drobnih želja krajša 
ter lepša čas Uršuli Koritnik. 

Slavljenki so na praznova-
nju visokega jubileja izre-
kli številne čestitke ter mno-
go toplih besed župan občine 
Sevnica Srečko ocvirk, pred-
sednica KS Krmelj Slavica 
Mirt, predsednik Društva upo-
kojencev Krmelj Zdenko Ra-
bzelj, predstavnica Društva 
izgnancev Slovenije, Krajev-
ne organizacije Krmelj – Tr-
žišče, predsednica OZRK Sev-
nica ivica lindič, sorodniki, 
prijatelji, stanovalke in sta-
novalci doma, ki so ji poklo-
nili tudi prekrasen gobelin s 
stotimi vrtnicami. Zapela je 
pevska skupina Lokvanj in 
Lipa, posebno prisrčen pa je 
bil nastop najmlajših iz sev-
niškega vrtca, ki jim je stole-
tnica v zahvalo podarila bon-
bone. Smilja Radi

Uršula Koritnik

ZDOLE - Pošta Slovenije je 
5. novembra na Zdolah od-
prla prvo pogodbeno po-
što v Sloveniji. Poštne sto-
ritve bo v sklopu svoje 
trgovinske dejavnosti iz-
vajal pogodbenik Franc Je-
ler, stranke pa bodo lahko 
opravke, vezane na pošto, 
opravljale znotraj delov-
nega časa prodajalne, to je 
šest dni v tednu.

Kot je ob odprtju dejal gene-
ralni direktor Pošte Sloveni-
je mag. Boris Novak, gre za 
novo organizacijsko obliko 
delovanja pošte, preko kate-
re optimizirajo delo in mre-
žo poslovalnic, vendar bo 
v njih tudi v bodoče stran-
kam na voljo kompleten na-
bor poštnih storitev: "Kljub 

Na Zdolah prva pogodbena pošta

Ob otvoritvi prostorov (z leve): Cvetko Sršen, mag. Mi-
ran Stanko, mag. Boris Novak in Franc Jeler

BREŽICE – Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki so 4. novembra v 
dobro napolnjeni dvorani Mladinskega centra pripravile drugo 
dobrodelno prireditev in jo poimenovale Z roko v roki. Pev-
ke delujejo pod okriljem Društva invalidov občine Brežice in 
so v letu 2011 zbrale na prireditvi 425 evrov za nakup elek-

tričnega invalidskega vozička. Po besedah Martine Zorič, ki 
je spregovorila tudi v imenu pevk iz Cerkelj, jim je tokratna 
prireditev prinesla 810 evrov, sredstva pa bodo namenjena 
za nakup ortopedskega pripomočka invalidni osebi.
Z roko v roki so človekoljubni namen s spremljevalci priredi-
tve v dvorani in ob cerkljanskih pevkah izvrstno izpeljali še 
Ljudski pevci Bizeljsko, Klapa Parangal, Ljudske pevke Žej-
no, igralki v petem dejanju igre „V imenu ljudstva“ Janeza 
žaklja, MoPZ Planina Cerklje, Ljudski pevci Vitanje, Maria-
chi Fiesta en Jalisco, Koledniki iz Bušeče vasi, Ljudske pevke 
Šmarjetke in povezovalec programa Srečko Pavkovič, ki je 
med ostalim izpostavil, da je dobrodelnost za sočloveka vre-
dno življenja, dajanje in sprejemanje pa je posebna energi-
ja, ki združuje. Prireditev so sklenili vsi  izvajalci s pesmijo 
„Prav luštno je res na deželi“. N. J. S.

ARTIČE - Župnijska Karitas Artiče in Sromlje je 28. oktobra v 
artiškem Prosvetnem domu pripravila 3. dobrodelni koncert, 
tokrat z naslovom »Hišica za Mimico«, ki je bil zaključno de-
janje večmesečnega projekta, v katerem so številni obrtniki 
in podjetniki iz Artič in okolice s finančnimi sredstvi ali svojimi 
storitvami pomagali pri izgradnji nove hiške za 75-letno Mimi-

co Kolan s Sromelj. Majhno mobilno pasivno hišo je izdelalo 
podjetje M Mobil d.o.o., poslovna enota Dobova, ki je hkrati 
doniralo 3.333 evrov. Ključ zanjo sta Mimici izročila blagajni-
čarka Župnijske Karitas Artiče in Sromlje Mihaela rudar ne-
ral ter predsednik KS Sromlje Ferdo Pinterič. Dobro obiskano 
prireditev v Artičah, ki jo je povezovala Janja rostohar, so 
oblikovali: Klapa Parangal, Vokalna skupina Aves, otroci Vrtca 
Ringaraja, Trebeški drotarji, Ljudski pevci s Sromelj, Fantje 
Artiški, Ansambel Jerneja Kolarja, mladi pevci OŠ Artiče, žu-
pnik Janez Turinek in glavni gost večera Omar Naber. Poleg 
brežiškega župana Ivana Molana sta se dobrodelnega koncer-
ta udeležila tudi Matej Pirnat, glavni tajnik Škofijske Karitas 
Celje ter brežiški župnik Milan Kšela, ki se je zahvalil v imenu 
artiškega župnika Mateja Užmaha. S prostovoljnimi prispev-
ki so na prireditvi zbrali okoli 1.500 evrov.  K. Klemenčič

Z roko v roki

Ljudske pevke Cerklje ob Krki

Hišica za Mimico

Predaja ključa hiše Mimici Kolan

temu, da smo gospodarsko 
krizo na Pošti Slovenije pri-
čakali v dobri finančni kondi-
ciji, se slednja počasi odraža 
tudi pri našem poslovanju. 

Poleg zaostrenih finančnih 
in gospodarskih razmer ra-
cionalizaciji poslovanja bo-
trujejo tudi upadanje števi-
la klasičnih poštnih storitev, 

spremenjene navade strank, 
odprtje trga poštnih storitev 
in posledično vedno večja 
konkurenca." V letošnjem 
letu bodo tako testno odpr-
li skupno tri tovrstne manj-
še pošte, v naslednjem letu 
pa naj bi jih preko pogod-
benika začelo poslovati še 
okoli 50. Poleg generalnega 
direktorja mag. Novaka so 
pošto predali v uporabo kr-
ški župan mag. Miran Stan-
ko, pogodbenik Franc Jeler 
ter direktor novomeške po-
slovne enote Cvetko Sršen, 
ki je ob tej priložnosti zdol-
skemu vrtcu Murenček pre-
dal različne potrebščine za 
ustvarjanje otrok. Ti so po-
leg kvarteta pihal z nasto-
pom tudi popestrili otvori-
tveni program.  B. Mavsar 

KOPRIVNICA – V športni dvorani tamkajšnje osnovne šole 
so se 27. oktobra veselili ob vižah slovenske narodno za-
bavne glasbe, ki ga je ob peti letnici obstoja pripravila in-
strumentalna sekcija Kulturnega društva Anton Aškerc Ko-
privnica, ki nosi ime Generacije. Več kot 350 obiskovalcev 
je prisluhnilo vrsti zanimivim in kvalitetnim gostom. Po-
sebnost večera je bila premierna izvedba pesmi Tebi Ko-
privnica, za katero je besedilo prispevala Jožica Vogrinc, 
uglasbil pa jo je Marjan Turk. Pesem je izvedla skupina Ge-
neracije pod vodstvom Anje Radkovič, ob spremljavi citer 
in mešanega pevskega zbora. K. B., foto: A. M.

Zdole skozi stoletja

Kruh in pecivo po domače 
peka brez umetnih dodatkov (Franci planinc)

(Polona Brenčič, Boštjan Špiler)
Knjiga obsega 464 strani, 

velikega formata (230 x 290 mm) 
več kot 400 fotografij, 

trda vezava, 
cena 39€

Naj ob praznikih 
pri vas doma 
prijetno zadiši 

po kruhu in pecivu!

„Všeč mi je, ker slediš slikam in navodilom in se 

postopoma učiš. Zdaj jo naročam še za prijateljico, da si 

ne bo ves čas sposojala moje knjige.“

Maruša iz Leskovca

„Končno bomo spet jedli dober domač kruh.“
Bojana iz okolice Dobove

Knjiga obsega 118 strani, 
trda vezava,
veliko fotografij, 
cena 25€

Kruh in pecivo po domače, 
za veliko veselja ob peki!

ideja 
za

darilo


