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Knjige so še vedno najlepše darilo...

Poplave	brez	primere

POSAVJE – Le še deset dni nas loči do letošnjih lokalnih volitev, 
petih v samostojni Sloveniji, na katerih bomo izbirali nove/stare 
župane, občinske in krajevne svetnike. V šestih občinah posavske 
razvojne regije za župansko mesto kandidira skupno 20 kandida-
tov, za 118 sedežev v občinskih svetih pa kar 1107 kandidatov. 
Predvolilna sporočila kandidatov objavljamo na straneh 13-20.

Največ zanimanja za županski stolček je v občini Brežice, kjer je 
kandidaturo vložilo sedem kandidatov. Aktualnega župana Ivana Mo-
lana (SDS, podpora Demokratske stranke Slovenije) izzivajo Jure 
Pezdirc (PUM), mag. Hrvoje T. Oršanič (SD, DeSUS, SU in SEG), Na-
taša Mihajlovič (SMS - Zeleni Evrope), Ivan Sušin (SLS), Milko Ver-
šec (samostojni kandidat) in Stanko Tomše (LDS). Za 30 mest v ob-
činskem svetu se na 16 listah poteguje kar 385 kandidatov. Volivci 
bodo lahko izbirali med kandidati strankarskih list Zares, SDS, De-
SUS, LDS, DSDS - Demokratična stranka dela in solidarnosti, NSi, 
SD, SU - Slovenska unija, PUM, SMS - Zeleni Evrope, SLS, SNS in 
DS - Demokratska stranka Slovenije ter list Neodvisna lista za na-
predek, DAN-B - Demokratična alternativa neodvisnih za občino 
Brežice in Neodvisna lista Črešnjice in Zasap.

Za mesto župana občine Krško se potegujejo trije kandidati: aktu-
alni župan Franc Bogovič (SLS), Cvetko Sršen (SDS) in Silvo Krošelj 
(SD, s podporo DeSUS). Za 29 mest v občinskem svetu se potegu-
je 375 kandidatov na 16 listah. Svoje liste imajo stranke SLS, De-
SUS, LDS, NSi, PUM, SDS, SD, SNS, Zares in SEG - Stranka ekolo-
ških gibanj, poleg njih pa kandidirajo še liste Lista za boljši jutri, 
Neodvisna lista novih idej za razvoj občine Krško – ROK, Lista 
Zeleni krog, Lista za pravičnost, rento in razvoj, Lista za priho-
dnost mladih in Neodvisna lista Dušana Vodlana za razvoj špor-
ta. Za predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu kandida-
rata aktualni občinski svetnik iz Kerinovega Grma Moran Jurkovič 
ter Moran Jurkovič - Dane z Lok pri Leskovcu.

Tri kandidate za župana imajo tudi v občini Sevnica, saj sta kan-
didaturo poleg aktualnega župana Srečka Ocvirka (SLS, s podporo 
DeSUS) vložila še Tomaž Lisec (SDS) in Rado Kostrevc (SD, s pod-
poro LDS). Za 25 članov občinskega sveta kandidira 177 kandida-
tov na osmih listah političnih strank (Zares, PUM, LDS, SDS, De-
SUS, NSi, SLS in SD) ter en samostojni kandidat s podporo volivcev.

Tudi v občini Kostanjevica na Krki so kandidaturo za župana vlo-
žili trije: aktualni župan Mojmir Pustoslemšek (samostojni kan-
didat), Jože Zagorc (SD) in Silvester Miklavž (samostojni kandi-
dat). Za deset svetniških mest se po večinskem volilnem sistemu 
poteguje 36 kandidatov na listah SD, SDS, PUM, DeSUS, LDS, SLS, 
NSi in Zares ter pet samostojnih kandidatov s podporo volivcev.

V občini Radeče imajo dva kandidata za župana oz. županjo. Po-
leg aktualnega župana Matjaža Hana (SD) kandidira še mag. Da-
mjana Petavar Dobovšek (SDS). Za 16 svetniških mest se potegu-
je 97 kandidatov na strankarskih listah NSi, Zares, SDS, DeSUS, 
SD, LDS ter neodvisnih listah ZA-R – Zveza za napredek Radeč in 
radeškega območja in Boljše Radeče. 

Občina Bistrica ob Sotli je edina posavska občina, kjer za župa-
na ne kandidira aktualni župan. Za nasledstvo Jožefa Pregrada se 
tako potegujeta Iva Zorenč (SDS) in Franjo Debelak kot samostoj-
ni kandidat. Za sedem mest v občinskem svetu se bo po večinskem 
volilnem sistemu potegovalo 37 kandidatov, od tega po sedem na 
listah stran NSi, SDS in PUM, trije na listi SLS, ostali pa kot samo-
stojni kandidati s podporo volivcev.
� Peter�Pavlovič

20	županskih	in	preko	tisoč	
svetniških	kandidatov

Na reki Savi, čeprav v Kr-
škem ni merilne postaje, 
so zabeležili 100-letni pre-
tok oziroma večji pretok kot 
v poplavah letu 1998 in ne-
koliko manjši kot leta 1990. 
Ta je 19. septembra na Vrho-
vem znašal 3.456 m3/sek, pri 
NEK pa 3.150 m3/sek, kar po-
meni, da je bila Sava v toku 
skozi mesto srednje vredno-
sti med navedenima pretoko-
ma. Na reki Krki v Podbočju 
pa sta bila na stacionira-
ni merilni postaji zabeleže-
na do sedaj rekordni pretok 
in vodostaj. Najvišji pretok 
je namreč znašal 468 m3/sek, 

POSAVJE - Tretjega septembrskega konca tedna in naslednjih nekaj dni se 
bomo v Posavju še dolgo spominjali po poplavah, kakršnih v teh krajih ne 
pom nijo niti najstarejši prebivalci. Težave s preko vseh pričakovanj naraslo 
vodo so se pričele ob reki Savi, od Krškega do Loč, ko ji je Sava ob sotočju 
zaprla pot, pa je podivjala še reka Krka in poplavila v prej domala nepredsta-
vljivem obsegu, najbolj pa so njeno moč občutili v Kostanjevici na Krki (na 
fotografiji zgoraj) in v Krški vasi. Brez težav ni šlo niti ob Mirni in Sotli. 

vodostaj pa se je povzpel kar 
na 457 cm, kar je za oko-
li dva metra višje od do se-
daj izmerjene najvišje gladi-
ne Krke v Podbočju. 

Kostanjevica	„v“	
Krki
Poplav, kakršnih so sredi sep-
tembra doživeli v Kostanje-
vici na Krki, ne pomni nihče, 
še več, nihče si jih ni mogel 
niti predstavljati. V soboto, 
18. septembra, ni še prav 
nič kazalo, da bodo poplave 
tako obsežne, v noči na ne-
deljo, 19. septembra, pa se 
je otok med okljukoma Krke 
dobesedno spremenil v „do-
lenjske Benetke“, saj ga je 
povsem poplavilo - na sever-
nem delu otoka je bilo kar 
120 cm vode, na južnem pa 
80 cm. Zalilo je kar 90 hiš, 
na otoku so ostale na suhem 

le štiri, za nameček so osta-
li še brez elektrike in tele-
fona, edino uporabno prevo-
zno sredstvo je postal čoln. 
Skupaj s poplavljenimi hiša-
mi na Malencah in v Koprivni-
ku je bilo v kostanjeviški ob-
čini poplavljenih kar 115 hiš. 

Občinski štab civilne zaščite 
pod vodstvom Roberta Zagor-
ca se je nemudoma aktiviral 
in v nedeljo je približno 100 
prostovoljcev, zlasti gasilcev 
in pripadnikov civilne zaščite, 
marljivo polnilo vreče s pe-
skom, napolnili so jih preko 
2000, s katerimi so poskušali 
preprečiti vdor vode v objek-
te, vendar se vode ni dalo za-
ustaviti. Nekaj ljudi se je od-
ločilo za evakuacijo z otoka, 
tiste, ki so vztrajali na popla-
vljenih domovih, so reševalci 
s pomočjo čolnov oskrbovali z 
najnujnejšimi živili.

nadaljevanje�na�str.�4

BIG BAND FESTIVAL 
KRŠKO 2010

2. in 3. oktober 2010

Sobota 2.10., 
Klub Kulturnega doma Krško

BIG BAND GROSUPLJE ob 19.00

Nedelja, 3.10., 
Trg Matije Gubca

BIG BAND GŠ KRŠKO ob 17.00
DIXIE ŠOK BAND ob 18.00
BIG BAND KRŠKO ob 19.00

Vstop prost. 
V primeru slabega vremena 

prireditev poteka 
v Kulturnem domu Krško.

Občina Kostanjevica na 
Krki je za pomoč pri zbira-
nju prispevkov za prizade-
te v poplavah odprla po-
seben transakcijski račun 
št.: 01397-6000000117 
modul 99. 
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BREŽICE – 15. septembra je svojo kandidaturo na lokalnih 
volitvah 2010 v Brežicah predstavila Demokratska stranka 
Slovenije. Stranka, ki se označuje za sredinsko in je pred-
hodnica mnogih današnjih strank v parlamentu, vidi svo-
jo udeležbo na lokalnih volitvah kot pot k cilju uvrstitve v 
parlament na državnozborskih volitvah 2012. 

Pri kandida-
tu za župana 
se je Demo-
kratska stran-
ka odločila za 
podporo dose-
danjemu žu-
panu Ivanu 
Molanu, saj 
verjamejo, da 
je ravno on ti-
sti, ki se je že 
izkazal z dose-
ženimi rezul-
tati in delom 
in bo naredil 

največ za volivce in občane. Ivan Molan, aktualni župan in 
kandidat SDS na lokalnih volitvah za župana, je podporo De-
mokratske stranke prevzel, ker si je stranka s svojim pro-
gramom in poudarjenim gospodarskim razvojem postavila 
podobne cilje, kot si jih je sam za naslednji mandat. Doda-
tno pa je to odločitev okrepila odločitev Demokratske stran-
ke, da omogoči kandidaturo različnih nestrankarskih ljudi.

Nosilec liste Demokratske stranke je Ivan Kostrevc, ki je 
predstavil program in sestavo liste. Stranka je zastopana s 
24 kandidati v vseh volilnih enotah. Na listi se nahajajo po-
litično neopredeljeni posamezniki, med katerimi so podje-
tniki, intelektualci, predstavniki študentov, kmetov in upo-
kojencev.� Ur.

Na	volitve	v	Brežicah	
tudi	Demokratska	stranka

Od�leve�proti�desni:�Ivan�Molan,�
Ivan�Kostrevc�in�mag.�Sašo�Murtič,�
podpredsednik�Demokratske�stranke�
Slovenije

SEVNICA – Sevniški lokalni odbor Posavske unije mladih je 21. 
septembra na sevniškem gradu predstavil nosilce list na lokal-
nih volitvah 2010 v občini Sevnica in programske prioritete po 
posameznih volilnih enotah.

Podpredsednik PUM-a in vodja LO Sevnica Rok Petančič, ki kan-
didira v drugi volilni enoti, je v uvodu dejal, da bodo kandidati 
in kandidatke s svojimi smelimi načrti skušali vplivati na to, da 
bodo mladi ostali in ustvarjali v domačem okolju. Poudarek daje-
jo urejanju poslovnih in obrtnih con v vseh krajevnih skupnostih 

preko različnih projektov. Trudili se bodo za ureditev športno-re-
kreacijskih površin in infrastrukture z javno-zasebnim partner-
stvom ter za ureditev prostorov za mlade v vseh krajevnih sku-
pnostih. Zavzemali se bodo za obnovitev stanovanj v Krmelju, 
ki so v lasti občine, ter za izgradnjo stanovanj po ugodnih cenah 
za mlade družine. Mitja Gole, nosilec liste v četrti volilni enoti, 
je dejal, da mora iti 3. razvojna os skozi Mirnsko dolino, ker je 
to pogoj za nadaljnji razvoj občine. Nujno potrebna je po njego-
vem mnenju tudi ureditev avtobusnega postajališča pri OŠ Šen-
tjanž. „Ta del je smrtno nevaren za šolarje, ki stopajo na cesto 
z avtobusa,“ je dejal, ker na tistem mestu obrača tudi šolski av-
tobus. David Kozinc, nosilec liste v tretji volilni enoti, vidi pri-
hodnost tudi v razvoju vinskega turizma. Damjan Božič, nosilec 
liste v prvi volilni enoti, je menil, da je med ostalim potrebna 
ureditev pločnikov na Blanci ter na Bregu. 

»Smo zaupanja vredna ekipa. Imamo ideje in sposobnost te ide-
je tudi realizirati,« je zaključil predstavitev Petančič ter spo-
mnil, da je bil pred tremi leti ravno PUM tisti, ki je vplival na 
sprejem zakona, da je postalo bivanje drugega otroka v vrtcu 
brezplačno. Sedaj se bodo trudili, da bi znižali cene vrtcev iz 
rente za NEK.� S.�Radi

Kandidati	sevniškega	PUM-a

Nosilci�liste�PUM�(od�leve�proti�desni):�Mitja�Gole,�
David�Kozinc,�Rok�Petančič�in�Damjan�Božič

SEVNICA - Na zadnji seji v tem mandatu so se 22. septem-
bra sestali svetniki in svetnice občine Sevnica, ki so obrav-
navali 17 točk dnevnega reda.

Potrdili so odlok o ustanovitvi JZ Lekarna Sevnica, predlog 
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za po-
slovno cono Blanca, polletno poročilo Zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, sprejeli pre-
dlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2010 
ter preklic sklepa o postavitvi hitrostnih ovir na Drožanj-
ski cesti. Dali so tudi soglasje k prijavi na javni razpis Mini-
strstva za zdravje za sofinanciranje obnove Zdravstvenega 
doma Sevnica in Zdravstvene postaje Krmelj (celotna vre-
dnost investicije znaša 109.760 evrov, iz državnega prora-
čuna pa naj bi pridobili 71.273, evrov, kar predstavlja 80 % 
upravičenih stroškov).    

V zaključku seje so bila podana še nekatera vprašanja in šte-
vilne pobude. Andrej Repše je podal pobudo, naj Občina 
Sevnica odgovornim posreduje protestno pismo Odbora za go-
spodarstvo Občine Sevnica zaradi 35. člena novega Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, sprejetega letošnje-
ga junija. Rudi Bec je dal pobudo za sestanek komisije za 3. 
razvojno os (ta se je nazadnje sestala 5. maja letos) ter za-
stavil vprašanje, ali Občina resnično ne izplačuje v dogovor-
jenih rokih svojih obveznosti, kot pravijo izvajalci. Bojanu 
Ruglju se zdi smiselna dokončna ureditev ceste za Planino 
pri Sevnici, ki je neke vrste »bližnjica« do Maribora in dalje 
proti Avstriji. Breda Drenek Sotošek je menila, da bi morala 
Sevnica dobiti nazaj svoj lokalni radio, ki je 35 let obveščal 
občane in občanke o aktualnih dogodkih v lokalni skupnosti 
in tudi širše ter bil nepogrešljiv vir hitrih informacij ob ele-
mentarnih dogodkih. Več na www.posavje.info.
� Smilja�Radi

SEVNICA - V hotelu Ajdovec je 23. septembra potekala 
predstavitev nosilcev liste stranke Zares – nova politika 
v sevniški občini, ki se jo je udeležil tudi podpredsednik 
stranke in poslanec v Državnem zboru RS Franco Juri. No-
silci list so Joško Žvar, Drago Krošelj, Franc Povše in An-
dreja Jamšek. 

V predstavitvi programskih izhodišč so izkušeni gospodarstve-
niki sevniške občine, ki v svojih podjetjih zaposlujejo tudi 
večjo število ljudi, v prvi vrsti posebno pozornost namenili 
ohranjanju obstoječih delovnih mest ter ustvarjanju novih. 
»Ljudje morajo imeti osnovni standard, redne prihodke in 
zaposlitve, ker bodo sicer športne in kulturne dvorane pra-
zne,« je dejal Drago Krošelj, že 29 let samostojni podjetnik 
in predsednik Obrtne zbornice Sevnica, ki v svojem podje-
tju trenutno zaposluje 40 delavcev. Franc Povše, ki v svojem 
gradbenem podjetju zaposluje okoli 50 ljudi, je menil, da so 
potrebne temeljite obnove KS Boštanj, Studenec in Primož. 
Poveljnik – direktor PGE Krško Joško Žvar vidi dobro osnovo 
nadaljnjega razvoja v čim hitrejšem sprejetju OPPN, s ka-
terim bi lahko hitreje reševali gospodarske in stanovanjske 
probleme. Uspešna gospodarstvenica, univerzitetna diplo-
mirana ekonomistka in direktorica zasebnega podjetja An-
dreja Jamšek je poudarila: »Službe, ki so »podaljšane roke 
države«, bi morale strokovno, hitro in načelno reagirati na 
dileme, ki se pojavljajo in se aktivneje vključevati v razvoj-
ne projekte. Mislim, da v občini ne teče noben projekt, ki bi 
bil financiran s strani EU.«� S.�Radi

Mnogo	pobud	na	zadnji	
sevniški	seji	v	tem	mandatu

Sevniški	Zares	predstavil	
kandidate

Od�leve�proti�desni:�Joško�Žvar,�Andreja�Jamšek,�Dejan�
Kmetič,�Franco�Juri,�Franc�Povše�in�Drago�Krošelj.�

KRŠKO - Občinski svet Krško je na nadaljevanju pred tremi 
tedni prekinjene 42. redne seje s pičlo večino 16 glasov za 
in dveh proti sprejel odlok o dodeljevanju nadomestil na 
območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov. 

Omenjeni odlok ureja tako imenovana individualna nadome-
stila prebivalcem, ki stalno prebivajo znotraj 1500-metrske-
ga kroga okoli središča reaktorja NEK (gre za približno 300 
prebivalcev Spodnjega Starega Gradu, Spodnje Libne in Stare 
vasi oz. Krškega, ne pa za prebivalce Vrbine, ki se bodo izse-
lili). Denarno nadomestilo v znesku 500 evrov bruto letno bo 
začelo veljati z letom 2011. Upravičencem se bodo sredstva 
izplačala pod pogojem, da se v občinski proračun predhodno 
vplačajo sredstva s strani zavezancev za plačilo nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskih objektov. 

Glasovanje je minilo ob obstrukciji svetnikov SDS, ki se, kot 
pravijo, zavzemajo za celovito rešitev vprašanja t. i. rente 
in ne le v 1500-metrskem pasu, zanjo pa bi namenili 1,5 mi-
lijona evrov ter dodatna sredstva za mejne krajevne skupno-
sti. Z rešitvijo niso zadovoljni niti najbližji sosedje nuklear-
ke, ki se zavzemajo za rento v 10-kilometrskem krogu okoli 
elektrarne. Svoje zahteve bodo poskušali uveljaviti s pomo-
čjo Liste za pravičnost, rento in razvoj, s katero kandidirajo 
za vstop v občinski svet.

Krški občinski svetniki in svetnice so zatem na 10. izredni seji, 
sklicani zaradi nedavnih poplav, iz proračunske rezerve zago-
tovili 147 tisoč evrov za delno sanacijo škode, nastalo v popla-
vah. S tem zneskom bodo pokrili le del interventnih stroškov, 
ki po prvih izračunih znašajo 280 tisoč evrov, celotna škoda 
na območju občine pa po prvih ocenah znaša preko 2,7 mili-
jona evrov. Svetniki so se tudi odrekli sejnini za izredno sejo 
v korist prizadetih v poplavah.� P.�Pavlovič

V	Krškem	»uzakonili«	rento	
za	1500-metrski	pasBREŽICE – Na 8. izredni seji minuli ponedeljek se svetniki po 

zagotovitvi pol milijona evrov za najnujnejšo odpravo posle-
dic poplav (več na strani 25) niso poenotili pri sklepih za po-
spešitev sprejema uredbe za državni prostorski načrt (DPN) 
za hidroelektrarni (HE) Brežice in Mokrice. 

Z njimi so želeli doseči pospešitev aktivnosti okoljskega mini-
strstva in Vlade pri sprejemu DPN za obe elektrarni in njihov 
pričetek gradnje ter v sklopu tega reševanju poplavne proble-
matike v brežiški občini. Ob tem so zahtevali, da se pri projek-
tiranju protipoplavnih nasipov upoštevajo gladine visokih vod 
pri pretoku petstoletnih vod, za katere pa so opozarjali, da so 
jih po pretoku v zadnjih 20-ih letih doživeli vsaj dvakrat. Sve-
tniki so zahtevali natančen zapis naselij, ki naj bi jih protipo-
plavno reševali. Matjaž Pegam pa je poudaril, da je napaka, 
da sta energetika in protipoplavno reševanje povezani in da je 
treba jasno povedati, da elektrarne ne rešujejo poplavnosti v 
občini, pač pa bo po izgradnji verige Brežiško-Krško polje ra-
zlivno polje za vode iz vse Slovenije in zato predlagal sklep, 
da mora država takoj pristopiti k reševanju poplavne varnosti 
v brežiški občini. V zahtevah ‘nasipi prej-elektrarne potem’ se 
niso poenotili, kako to doseči, saj sta oba dela zdaj v koncesij-
ski pogodbi povezana, zato je župan Ivan Molan točko prekinil 
in sejo za ta mandat zaključil. � S.�Vahtarič�

Nasipi	prej	–	elektrarne	potem	
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Vinko Škoda, Vihre: 
Gasilci in civilna zaščita so ime-
li veliko dela in so se zelo izka-
zali. Tudi naši gasilci so bili v 
pripravljenosti, da bi šli poma-
gat še kam drugam, saj pri nas 
nismo imeli težav s poplavami, 
toda niso bili poziva. Gasilci so 
nasploh vedno pripravljeni po-
magati, kjerkoli je potrebno. 
Kolikor slišim, je tudi vojska ve-
liko pomagala, če je bila pomoč 
pravočasna, pa težko sodim.

Frančiška Petrovič, Krško: 
Res si ne bi želela biti v koži 
ljudi, ki so bili sedaj poplavlje-
ni. Vse pa bi bilo še slabše, v 
kolikor res ne bi bilo hitrega 
ukrepanja, v prvi vrsti gasilcev, 
ki so res požrtvovalno delali. 
Tako njim, kot tudi ostalim, ki 
so sodelovali pri reševanju, je 
potrebno izreči vse priznanje. 
Pa ne samo pisno, temveč jih 
je potrebno, ko bo to mogoče, 
tudi materialno nagraditi.

ANKETA

Franc Pavlin, Jablanica: 
Obvestilo o poplavah je bilo 
pravočasno in ljudje bi se lahko 
nanje bolje pripravili – pripravili 
bi lahko malo večje zaloge hra-
ne ter pravočasno zaščitili naj-
pomembnejše. Vsa pohvala ga-
silcem. Enkratni so bili. Če ne bi 
bilo njih, bi bilo materialne ško-
de še enkrat več. Vojsko so pre-
pozno angažirali. S tem, ko so 
jih dva dni držali v pripravljeno-
sti, niso ničesar prihranili. 

Nedavne poplave so pomenile tudi veliko preizkušnjo za do-
mače pripadnike sil zaščite in reševanja, torej gasilce, civilno 
zaščito, reševalce, nenazadnje tudi vojake, ki so se vključili 
v odpravljanje posledic poplav. Kako so jo prestali v njihovih 
očeh, smo povprašali nekaj naključno izbranih sogovornikov.

Poplave	preizkušnja	za	gasilce,	
reševalce	in	vojake

Posavskim županom, ki se-
stavljajo Svet regije Posavje, 
tako ni preostalo drugega, 
kot da na vlado RS naslovi-
jo vrsto sklepov, s katerimi 
od nje zahtevajo, da v roku 
30 dni sprejme terminski na-
črt vseh aktivnosti, vezanih 
na posamezne hidroelektrar-
ne, pri tem pa upošteva še ve-
dno veljavni končni rok izgra-
dnje verige, to je leto 2015, 
čeprav ta rok ni več realen. 
Svet regije Posavje vladi pre-
dlaga tudi imenovanje vla-
dne komisije, sestavljeno iz 
predstavnika vlade, lokalne 
skupnosti in družbe HESS, ki 
bo spremljala realizacijo ak-
tivnosti po terminskem načr-
tu in o tem enkrat mesečno 
seznanjala lokalne skupnosti, 
pa tudi, da v državnem prora-
čunu v prihodnje zagotovi več 
sredstev za izgradnjo protipo-
plavnih objektov in da takoj 
prične sistemsko in celovito 
pripravo protipoplavnih za-
ščit v celotni Sloveniji.

Predsedujoči Svetu regije Po-
savje, sevniški župan Srečko 
Ocvirk, je uvodno besedo na 
seji dal predsedniku Odbora 
za HE na spodnji Savi Niku Ga-
leši, ki je spomnil, da je Po-

Brez	elektrarn	ne	bo	
poplavne	varnosti
KRŠKO - „Če želimo v Posavju protipoplavno zaščito, moramo do konca zgraditi verigo hidroelektrarn 
na spodnji Savi.“ S to ugotovitvijo direktorja Hidroelektrarn na spodnji savi Bogdana Barbiča so sogla-
šali vsi udeleženci izredne seje Sveta regije Posavje, sklicane na temo Hidroelektrarne na spodnji Savi 
in poplave v Posavju, ki pa je žal minila brez okoljskega ministra dr. Roka Žarnića ali katerega drugega 
predstavnika Ministrstva za okolje in prostor.

savje z gradnjo spodnjesa-
vskih elektrarn soglašalo le 
zato, da bo hkrati zgrajena 
tudi protipoplavna zaščita, ki 
pa zaradi zamud pri projektu 
še vedno ni dokončana. „Če 
bi MOP začel z izgradnjo aku-
mulacijskega bazena za HE 
Krško maja lani, kot je bilo 
predvideno, stari del Krškega 
ne bi bil poplavljen,“ je zatr-
dil Galeša. Iz pojasnil direk-
torja Infre mag. Vojka Soto-
ška je razvidno, da bo Krško 
brez protipoplavne zaščite še 
vsaj dve leti, kolikor bo tra-
jala gradnja bazena (če bo 
res v kratkem končana revi-
zija razpisa za izbor izvajalca 
del), dokončno pa bo občina 
Krško pred poplavami varna 
šele z izgradnjo HE Brežice, 
do katere pa nas, v najbolj-
šem primeru, ločijo še vsaj 
štiri leta, je članom sveta po-
jasnil Bogdan Barbič. Za do-
končno protipoplavno zaščito 
brežiške občine bo treba nato 
zgraditi še HE Mokrice, ki pa 
je še bolj odmaknjena v pri-
hodnost ... 

„V Brežicah imamo občutek, 
da smo namerno žrtvovani kot 
razlivno področje v republiki 
Sloveniji,“ je bil do države 

oster brežiški župan Ivan Mo-
lan, ki zavrača očitke, da bi 
lokalna skupnost lahko sama 
poskrbela za protipoplavne 
ureditve, saj samo nasipi niso 
dovolj, potrebno je zaščiti-
ti tudi podtalnico. Kot pra-
vi, bodo v Brežicah zahtevali 
odškodnino za nastalo škodo, 
skrbi ga tudi, kako bodo lju-
dje od Krške vasi do Loč pre-
živeli zimo v navlaženih pro-
storih. S podobnimi skrbmi se 
ukvarjajo tudi v Kostanjevici 
na Krki, kjer so prav tako utr-
peli gromozansko škodo. „Do-
kler ne bo protipoplavne ure-
ditve na spodnji Savi, bo tudi 
Krka poplavljala,“ poudarja 
kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek.

Krški župan Franc Bogovič 
ugotavlja, da v Posavju kljub 
20-letnim prizadevanjem 
očitno še niso uspeli prepri-
čati odgovornih v državi, da 
je Posavje poplavno ogrože-
no. „Klimatske spremembe 
se dogajajo hitreje kot pro-
ces sprejemanja prostorskih 
dokumentov na MOP,“ se jezi 
Bogovič, ki se mu zdijo sme-
šni tudi očitki, da se v Posavju 
porabi preveč denarja iz vo-
dnega sklada, na drugi strani 

pa denar v skladu ostaja ne-
porabljen.

Bolje so jo tokrat odnesli na 
severu Posavja, v Radečah 
in v Sevnici. Sevniški župan 
Srečko Ocvirk ugotavlja, da 
je bil „naravni tehnični pre-
vzem“ protipoplavnih uredi-
tev ob Savi uspešen in da so 
„zdaj elektrarne v Sevnici bi-
stveno bolj sprejemljive, kot 
so bile v času gradnje“, rade-
ški župan Matjaž Han pa pra-
vi, da hidroelektrarne očitno 
niso le zapravljanje denarja, 
kot menijo nekateri v Ljublja-
ni, ampak poleg proizvodnje 
električne energije prinaša-
jo tudi protipoplavno zaščito. 
� Peter�Pavlovič

KRŠKO - Na letošnjih lokalnih volitvah se bo za mesta v Ob-
činskem svetu občine Krško potegovala tudi Neodvisna lista 
za razvoj športa, katere nosilec je Dušan Vodlan, dolgoletni 
športni in kulturni delavec, ki je znan predvsem kot plesni 
pedagog in trener v Plesnem klubu Lukec, zadnja leta pa 
tudi kot kolesar na ekstremne razdalje.

Vodlan pravi, da si bodo 
po izvolitvi prizadevali iz-
boljšati pogoje za kulturno 
dejavnost, šport in pred-
vsem za kakovostnejše ži-
vljenje otrok, mladostni-
kov in starejših. Ker imata 
v občini Krško plavanje in 
ples dolgoletno tradici-
jo, bo njihova energija v 
prvem obdobju usmerje-
na med drugim tudi v za-
gotavljanje normalnih po-
gojev za delovanje teh 
dveh dejavnosti. Prizade-
val si bo, da bi v Krškem 
čim prej zgradili bazen za 

normalno izvajanje treningov ter za selitev plesne dejav-
nosti iz barake na Vidmu, kjer delujejo že dolgih 25 let. 

Vodlan se bo s svojimi kandidati, med katerimi je tudi uspe-
šni tekmovalec in trener v karateju Sašo Vaš, za glasove vo-
livcev potegoval v dveh volilnih enotah, in sicer v 1. in 3. 
volilni enoti. 

O razmerah v občini Krško pa pravi: »O ljudeh, ki so v prete-
klih letih delovali na posameznih odgovornih mestih Občine 
Krško, ne želim reči nič slabega. Kljub temu pa menim, da je 
bilo premalo konstruktivnega sodelovanja, saj Občino v za-
dnjih letih vodi ozka skupina ljudi, kar je pripeljalo do preveč 
poudarjenih osebnih interesov le peščice občanov in posre-
dno do bolj ali manj izražene nejevolje pri ostalih občanih.«

Vodlan poudarja, da pravo moč in uspešnost Občine predsta-
vljajo zadovoljni občani. Zato pa je pomembno biti vztrajen 
in načelen pri izvajanju idej, predlogov in pobud, kakor tudi 
odziven in dojemljiv za dobre pobude drugih. Občina mora 
gledati predvsem na to, kaj kdo naredi za skupnost in ne kaj 
imajo od tega posamezniki. Ur.

Vodlanova	lista	za	razvoj	
športa	v	Krškem

KRŠKO - S kakšnimi cilji se podajajo na letošnje lokalne voli-
tve, kdo bo kandidiral v posameznih volilnih enotah, so 27. 
septembra v Mestnem muzeju v Krškem predstavile nosil-
ke list v volilnih enotah, in sicer Vilma Jan Špiler (3. volil-
na enota), Vesna Požun (1. vol. enota), Katja Šoba (2. vol. 
enota), Anita Možgan (4. vol. enota) in na predstavitvi od-
sotna Milvana Bizjan, ki pa bo nosilka liste v 5. volilni enoti.

Čeprav bodo nosilke list v vseh volilnih enotah ženske, je ta 
enakopravno sestavljena iz obeh spolov, in sicer iz enajst žen-
sk in prav toliko moških. Kakor je pojasnila Vilma Jan Špiler, 
je osebno tako pri njej kot somišljenikih odločitev za novo 

listo (v prejšnjem mandatu je bila Jan Špilerjeva v krški ob-
činski svet izvoljena na Listi za prihodnost mladih) zorela že 
dlje časa, združila pa jih je želja po vzpostavitvi ravnovesja 
na vseh področjih življenja. Delati v korist tako mlade kot 
starejše generacije, doseči enakopravno udejstvovanje obeh 
spolov v politiki in gospodarstvu, vzpostaviti in slediti tehno-
loškemu razvoju, oblikovati razvojno strategijo občine Krško, 
ki bo pritegnila nove investitorje in posledično nova delovna 
mesta, vzpostaviti ravnovesje med mestom in podeželjem, 
ter kapitalom in socialo. Z raznovrstnimi pobudami, predlo-
gi in dejanji si bodo prizadevali nekoliko obrniti tok trenutne 
lokalne politike, je še dejala Jan Špilerjeva, ki je prepriča-
na v uspeh liste tudi zato, ker jo sestavljajo srčni ljudje, ki 
se sicer aktivno udejstvujejo na različnih področjih dela in 
društvenega življenja. � B.�Mavsar

Liste	za	boljši	jutri	za	
vzpostavitev	ravnotežja

Nosilke�list�(od�leve):�Anita�Možgan,�Vilma�Jan�Špiler,�
Katja�Šoba�in�Vesna�Požun�(manjka�Milvana�Bizjan)

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,
4. oktobra,

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

več na strani 28

Dušan�Vodlan

KRŠKO - Pod sloganom Osvežitev pri(ha)ja, izkušnje osta-
jajo! je 28. septembra kandidaturo za župana občine Kr-
ško predstavil Silvo Krošelj, sicer predsednik občinskega 
odbora Socialnih demokratov Krško in podpredsednik Ob-
močnega odbora SD.  Njegovo kandidaturo podpira tudi kr-
ški DeSUS. Hkrati je predstavil tudi liste kadidatov stranke 
za izvolitev v občinski svet, za kar se bo potegovalo sku-
paj 29 kandidatov stranke, od tega kar 42 odstotkov žensk.

35-letni Silvo Krošelj, doma 
z Rake, je pri tem pouda-
ril, da je delovanje Občine 
in občinske uprave spoznal 
najprej preko funkcije čla-
na krškega občinskega sve-
ta, ki jo je opravljal v man-
datu 2002 - 2006, zatem pa 
tudi z izvolitvijo na funkcijo 
predsednika sveta KS Raka. 
V primeru izvolitve je med 
prioritetami izpostavil ure-
ditev mesta Krško kot sredi-
šča občine, ki mora posta-
ti občanom prijazno mesto, 
med najpomembnejše pro-
jekte pa med drugim uvrstil 

še izgradnjo krške obvoznice z drugim mostom, knjižnice in po-
kritega bazena, drugega bloka NEK, nadaljevanje gradnje HE 
na Savi in vzporedno ureditev protipoplavne zaščite, dokonča-
nje izgradnje širokopasovnih povezav na območju celotne obči-
ne, umeščanje gospodarskih objektov na obrobje mesta, zašči-
to kmetijskih površin, zvišanje finančnih spodbud za namakanje 
in protitočno zaščito, poenostavitev postopkov za pridobivanje 
dokumentacije in dovoljenj na vseh področjih, učinkovitejše čr-
panje evropskih sredstev, po sanaciji nekdanjega prostora obra-
ta celuloze v družbi Vipap ureditev t. i. zelenega otoka, rekre-
ativnih in sprehajalnih poti ipd.

V primerjavi z listami kandidatov za krški občinski svet v prej-
šnjih mandatih tokrat stranka predstavlja korenito pomlajene vr-
ste z novimi obrazi, pri čemer v stranki poudarjajo tudi njihovo 
voljo in pripravljenost do dela in razvoja na vseh področjih go-
spodarskega, društvenega in družabnega življenja v občini. No-
silec liste v 1. volilni enoti je David Radej, v 2. vol. enoti Miran 
Pavlič, v 3. vol. enoti Rajmund Veber, v 4. vol. enoti Boštjan 
Arh in v 5. vol. enoti Silvo Krošelj. � B.�Mavsar

SD	Krško	s	Krošljem	
in	pomlajenimi	vrstami

Silvo�Krošelj
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vane so ceste Zagaj – Mlinar, 
nova cesta na Sv. Gore, ceste 
Hrastje in Gajšek ter lokalna 
cesta v Metlije. Po podatkih 
župana Jožefa Pregrada je 
skupna ocena škode na sta-
novanjskih in gospodarskih 
objektih 32.600 evrov ter na 
kmetijskih površinah 19.500 
evrov. Poplavljenih je bilo 
približno 90 ha kmetijskih 
površin, uničene poljščine na 
rasti, vodna ujma pa je uni-
čila tudi nasipe ob reki Sotli. 

Škode	blizu	3	
milijonov	evrov
V času poplav je bilo na ob-
močju krške občine iz šestih 
gospodinjstev evakuiranih 13 
oseb, ki so se 21. septembra 
že vrnile na svoje domove, 

ter 36 živali. Pri reševanju in 
izvajanju intervencij na po-
plavljenih območjih je sode-
lovalo skupno 597 posame-
znikov: 214 pripadnikov CZ 
občine Krško in iz po pogodbi 
sodelujočih služb za zaščito 
in reševanje, 41 uslužbencev 
policije, CSD, občinske upra-
ve, zdravstvenega doma, 
Rdečega križa in kar 338 čla-
nov prostovoljnih gasilskih, 
športnih in drugih društev 
ter organiziranih skupin ob-
čanov. Med drugim so z na-
menom zadrževanja vode in 
njenega vdora v objekte raz-
delili kar 314 m3 peska, 4.700 

vreč ter 2000 metrov grad-
bene folije. Okvirno ocenje-
ni stroški intervencije znaša-
jo 280 tisoč evrov.

Z vodo je bilo v občini Krško, 
v občinskem središču in v va-
seh ob Krki (Brod, Malo Mra-
ševo, Selo, Podbočje, Prista-
va ob Krki, Veliko Mraševo), 
poplavljenih 107 objektov, 
od tega 70 gospodinjstev, 
pri čemer prve ocene pov-
zročene škode znašajo oko-
li 210 tisoč evrov, 25 podje-
tij je utrpelo 100 tisoč evrov 
škode, sedem plazov je pov-
zročilo 300 tisočakov škode, 
kolikor jo je tudi na premič-
ninah, na občinskem premo-
ženju je škoda ocenjena na 
pol milijona evrov, v kme-
tijstvu pa na millijon 350 ti-
soč evrov. Skupna ocena ško-
de torej presega 2,7 milijona 
evrov, od tega je slabih 280 
tisočakov že sanirane, a še 
ne obsega neprijavljene ško-
de, zlasti z območja ob Krki. 

V nedeljo, 19. septembra, si 
je poplavljena območja v ob-
čini Krško ogledala tudi mini-
strica za obrambo dr. Ljubica 
Jelušič, ki je ob tem izrazila 
zadovoljstvo nad učinkovito-
stjo ter uspešnim sodelova-
njem enot zaščite in reševa-
nje v tokratni akciji. Zaradi 
dobre organiziranosti pri iz-
vajanju nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči na prizade-
tem območju so v štabu CZ 
občine Krško ocenili, da po-
moč s strani Slovenske vojske 
v mestu Krško ni potrebna, 
da pa je nujnejša ob porečju 
Krke v brežiški in kostanje-

čine Brežice porabljenih 285 
ton peska, ocenjeni stroški 
intervencije v občini pa zna-
šajo 150.000 evrov.

Občina Brežice bo oškodo-
vancem, ki imajo slabše ma-
terialne razmere, namenila 
višje enkratne denarne po-
moči po prilagojenih krite-
rijih. Zaradi izredne situaci-
je v poplavljeni občini bodo 
vloge oškodovancev obrav-
navane prednostno, sred-
stva bo Občina Brežice raz-
deljevala v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo v 
Brežicah. Člani občinske ko-
misije za popis škode nastale 
v času poplav so na terenu že 
od 20. septembra in popisu-
jejo posledice visokih voda. 
Občani lahko prijavijo škodo 
do 11. oktobra (v kmetijstvu 

do 19. oktobra). Do sedaj so 
na občini prejeli preko 113 
vlog, ocenjujejo, da jih bo 
okoli 200. 

Precej	težav	tudi	
v	Bistrici
V občini Bistrica ob Sotli so 
poplave 18. in 19. septembra 
zalile 4 stanovanjske in 7 go-
spodarskih objektov ter dva 
kulturno-zgodovinska objek-
ta v Kunšperku in Trebčah. 
Na infrastrukturi so največ 
škode naredili plazovi, teh 
je bilo kar nekaj, poškodo-

Krka je naraščala vse do po-
nedeljka, 20. septembra, ko 
je začela zelo počasi upada-
ti, hkrati pa je voda, ki se 
je iz poplavljenega Krako-
vskega gozda umikala nazaj 
v strugo Krke, zalila indu-
strijsko cono, predvsem to-

varno Kolpa. Krka se je z oto-
ka dokončno umaknila šele v 
sredo, 22. septembra, in do-
mači gasilci so z izdatno po-
močjo 50 prostovoljnih gasil-
cev iz krške občine, skupaj 
je bilo na terenu kar enajst 
cistern in 60 gasilcev, oprali 
mestne ulice. Že v času upa-
danja vode je stekla velika 
akcija pospravljanja stano-
vanj in odvažanja uničene-
ga pohištva, gospodinjskih 
aparatov, talnih oblog ..., 
v katero se je vključilo tudi 
približno 150 pripadnikov 
Slovenske vojske s 17 tovor-
nimi in devetimi terenskimi 
vozili ter petimi čolni. Že v 
nedeljo zvečer je Kostanje-
vico obiskala ministrica za 
obrambo dr. Ljubica Jelu-
šič, ponovno pa še v četrtek 
in izrekla kopico pohval tako 
domačim silam zaščite in re-
ševanja kot vojakom.

Poplave so ravno v Kostanje-
vici terjale tudi prvo žrtev, 
saj je 20. septembra 75-le-
tni voznik iz okolice Novega 
mesta kljub zapori ceste za-
peljal v poplavljeno območje 
pri novi kostanjeviški obvo-
znici. Tudi pomoč reševal-
cev mu ni več pomagala in 
je umrl v brežiški bolnišnici. 

Natančnejših ocen o škodi v 
Kostanjevici na Krki še ni, za-
gotovo pa bo škoda milijon-
ska. Občani lahko obrazec za 
prijavo škode dobijo na obči-
ni do ponedeljka, 4. oktobra, 
posebne občinske komisijo pa 
bodo na podlagi prijav na te-
renu popisovale nastalo škodo. 

Najhuje	v	Krški	
vasi	in	dobovskih	
vaseh

V občini Brežice so poplave 
zalile 240 gospodinjstev, od 

tega 50 bivalnih objektov ter 
okoli 900 ha kmetijskih povr-
šin. Pomoč poplavljencem je 
nudilo 400 gasilcev, 150 pri-
padnikov Slovenske vojske, 
20 policistov in številni pro-
stovoljci. Poplavljale so reke 
Sava, Krka in Sotla s pritoki, 
velike težave je povzročala 

tudi podtalnica. Poplave so 
najbolj prizadele prebivalce 
Krške vasi, Loč, Velikih Ma-
lenc, zaselka Gmajna na Ve-
likem Obrežu, Mosteca, Ri-
gonc, Mihalovca, Cerkelj ob 
Krki in tudi Brežic. V Krški 
vasi je bila voda 40 cm viš-
ja kot leta 1990, v Ločah pa 
po besedah domačinov kar za 
50 cm.
 
Potem ko sta Sava in Krka 
v ponedeljek pričeli upa-
dati, je Sotla zalila zaselek 
na Velikem Obrežu in Rigon-
ce, v Ločah pa je že upada-
la. Zaradi poplav sta bila za-
prta mejna prehoda Orešje 
na Bizeljskem in Rakovec. 
Po podatkih Civilne zaščite 
je bilo ogroženih stanovanj-
skih objektov z gospodarski-
mi poslopji v Ločah 65, v Ri-
goncah 41, v Krški vasi 75, 
na Velikem Obrežu 4, v Bre-
žicah 2, na Pirošici 2, v Buše-
či vasi 3 in Cerkljah ob Krki 
15. V Brežicah so izvedli eva-
kuacijo dveh oseb pri Prešer-
novi ulici, ločeno pa so vodi-
li še ogroženost gospodarskih 
objektov, kot so gostišče Bu-
dič, Terme Čatež in HPG. 
Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Brežice je usta-
novila krizni štab za pomoč 
svojim članom, ki so utrpe-
li škodo v ujmi. Na podro-
čju občine se je sprožilo 13 
plazov, od tega trije hujši, v 
Stari vasi na Bizeljskem in 
na Piršenbregu pri Globokem 
ogrožata stanovanjske hiše. 

Ministrica za obrambo dr. 
Ljubica Jelušič si je v 
spremstvu župana Ivana Mo-
lana in sodelavcev že v ne-
deljo ogledala poplavljene 
Loče, v četrtek pa še po-
sledice poplav v Krški vasi. 

Za zavarovanje ogroženih 
področij in utrjevanje nasi-
pov je bilo po podatkih Ob-

viški občini. Poklicna gasil-
ska enota Krško se je posve-
tila zahtevnejšim nalogam na 
območju celotnega Posavja, 
tako PGE kot prostovoljni ga-
silci so pomagali tudi v Kosta-
njevici na Krki.

Občani lahko škodo do 7. ok-
tobra (v kmetijstvu do 19. 
oktobra) prijavijo na Obči-
ni Krško ali v nujnem pri-
meru zaprosijo za ogled 
oškodovanega kraja preko 
telefonske št. 07 49 81 275.  

Manj	težav	na	
severu
Z mnogo manj težavami so 
jo tokrat odnesli v radeški in 
sevniški občini, kjer so ime-
li več težav kot ob Savi, kjer 
se je izkazala protipoplavna 
ureditev ob hidroelektrar-
nah, ob reki Mirni, ki je že v 
noči na 19. september pre-
stopila bregova ter poplavi-
la nekaj cest, v naselju Jelo-
vec v Mirnski dolini so gasilci 
PGD Sevnica iz poplavljene 
hiše rešili dva stanovalca. Na 
Blanci je bil pod vodo podvoz 
pod železniško progo, zato je 
bila regionalna cesta Sevni-
ca – Brestanica na tem delu 
zaprta, prav tako je bila za-
prta tudi lokalna cesta Blan-
ca – Čanje, saj je poplavljal 
Čanjski potok. Vseh popla-
vljenih objektov v sevniški 
občini je bilo 24, večina za-
radi podtalnice, zabeležili so 
tudi 18 večjih plazov. Na ob-
čini zbirajo prijave škode do 
jutri, 1. oktobra. 
� P.�P.,�B.�M.,�S.�V.,�S.�R.

Poplave	brez	primere
nadaljevanje�s�1.�strani

Tudi�v�Krški�vasi�ni�šlo�brez�čolnov

Kostanjeviški�gasilci�so�z�vrečami�peska�poskušali�
ustaviti�vdor�vode�v�objekte.

Poplavljene�Loče

Sava�se�je�prelila�preko�krške�obvoznice�in�poplavila�
del�starega�mestnega�jedra.
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stev za velike investicije, ki 
zahtevajo lastne vložke ob-
čine, prikrajšane male inve-
sticije, ne drži, in da je prav 
nasprotno, da zaradi prido-
bljenih evropskih sredstev 
lahko več vlagajo v manjše 
projekte. � S.�V.�

KERINOV GRM - V romskem 
naselju Kerinov Grm so 18. 
septembra odprli 1640 me-
trov  asfaltiranega cestišča. 
Vrednost izvedenih del in 
nadzora je znašala 396 ti-
soč evrov, pri čemer je bila 
Občina Krško uspešna na dr-
žavnem razpisu za urejanje 
romskih naselij.
V sklopu izgradnje cestne 
infrastrukture so tudi komu-
nalno opremili zemljišče, na 
katerem bodo še letos po-
stavili montažni večnamen-
ski objekt, ki bo namenjen 
tudi za potrebe vrtca. Pro-
gram za izvajanje in finan-
ciranje predšolske vzgoje je 
že odobrilo Ministrstvo za 
šolstvo in šport, izvajalec 
pa bo Osnovna šola Lesko-
vec. Občina pripravlja tudi 
projekt za opremo naselja 
z javno razsvetljavo in igri-
ščem, s katerim bo kandidi-
rala za državna in evropska 
sredstva.

Ravnatelj Uroš Škof je po-
jasnil, da je bila leta 1975 
zgrajena telovadnica zdaj 
energetsko potratna in so 
skoraj polovico ogrevanja 
porabili na njen račun, saj 
je bila slabo izolirana z ve-
liko steklenimi površinami. 
Nova bo ob tem dvakrat ve-
čja in bo imela tudi košar-
karsko igrišče, v prizidku 
bo razdelilnica hrane in dve 
dodatni učilnici, vključno z 
dvorano. Sledijo tri faze gra-
dnje, ovrednotene na okoli 
pet milijonov evrov. V prvi 
bodo do junija 2011 zgra-
dili nov prizidek in telova-
dnico, poleti 2011 je načr-
tovana druga faza z obnovo 
novega dela gimnazije, sep-
tembra 2011 pa je načrtova-
na tretja faza s popolno ob-
novo samostanskega dela iz 
leta 1917, kjer bo po smer-
nicah Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine obnovljena 
tudi streha, pridobljene do-
datne učilnice na podstrehi 
in zgrajen nov vhod na me-
stu nekdanjega, kjer je zdaj 
knjižnica.

BIZELJSKO - Otvoritev moder-
niziranega cestnega odseka 
Veršec - Šekoranja - Vidova 
pot, za katerega so se kraja-
ni po navedbah Vlada Veršca 
v imenu gradbenega odbo-
ra prizadevali že vsaj 15 let, 
zanje predstavlja neprecen-
ljivo vrednost. Gre za oko-
li 850-metrski odsek ceste, 
vreden okoli 45 tisoč evrov. 
Občina je zagotovila okoli 36 
tisoč evrov, ostalo sta prispe-
vali Krajevna skupnost Bizelj-
sko in krajani ob cesti. 

Predsednik KS Bizeljsko 
Franci Kelher je izrazil ve-
selje ob novi pridobitvi in po-
udaril, da so bili v tem letu 
dokaj enotni v kraju in s pod-
poro občine veliko naredili, 
okoli 2500 metrov cest, sani-
rali dva plaza in zdaj bi radi 
izvedli še en podporni zid. 
Tako kot Veršec in Kelhar je 
vsem uporabnikom srečno 

Končno	pričetek	del	na	
Gimnaziji	Brežice	
BREŽICE - Na Gimnaziji Brežice so se 15. septembra pričela dolgo pričakovana obnovi-
tvena dela, sicer najprej z rušitvijo povezovalnega hodnika do telovadnice in same te-
lovadnice, kar naj bi izvajalec, Begrad d.d. iz Novega mesta, končal v 14-tih dneh.

Zdaj so po ravnateljevih po-
jasnilih najeli dodatne po-
vršine za telesno vadbo na 
Zavodu za šport ter v pro-
svetnem in dijaškem domu, 
prav tako upa, da bodo v 
zimskem času uspeli prido-
biti nekaj ur tudi v novi te-
lovadnici pri ekonomski šoli, 
kjer je odprtje napovedano 
decembra. Ravnatelj je tudi 
pritrdil, da se bodo z večjo 
težavo s prostori spopadali 

naslednje leto, ko bo na vr-
sti obnova starega dela, kjer 
je kar 9 učilnic, zato že išče-
jo razpoložljive prostore v 
bližnji okolici, saj bo pouk v 
šolskem letu 2011/2012 mo-
ral potekati na različnih lo-
kacijah, vendar ravnatelj za-
gotavlja, da dijaki, zdaj jih 
imajo 600, ne bodo prikraj-
šani. Prav tako upa na razu-
mevanje dijakov in staršev 
ter sosedov.� S.�Vahtarič

Še�nekaj�dni�in�stara�telovadnica�bo�porušena

Odprli	cesto	v	Kerinovem	Grmu

Župan Franc Bogovič je ob 
tem izrazil zadovoljstvo, da 
pri projektih v Kerinovem 
Grmu sodeluje veliko po-
sameznikov in ustanov, šol-
ski minister dr. Igor Lukšič, 
hkrati predsednik vladne ko-

misije za romsko skupnost, 
pa je urejanje Kerinove-
ga Grma označil za »vzorčni 
primer za vso Slovenijo, kako 
je treba reševati probleme v 
romskih naseljih«.
� P.�Pavlovič

Pri�otvoritvi�ceste�so�sodelovali:�minister�dr.�Igor�
Lukšič,�podžupanja�Ana�Somrak,�romski�svetnik�Moran�
Jurkovič,�predstavnik�izvajalca�del�Uni�Cveto�Bahč�
in�župan�Franc�Bogovič,�pomagala�je�tudi�deklica�iz�
romskega�naselja.

Cesta	neprecenljive	vrednosti

Na podlagi izvedenih študij o 
prostorski izvedbi, trenutne-
ga stanja in potrebnega in-
vesticijskega vzdrževanja se 
je namreč izkazalo, da števi-
lo učilnic ne zadostuje števi-
lu šoloobveznih otrok, kakor 
tudi potrebo po obnovi že ob-
stoječih prostorov. Dela na iz-
gradnji prizidka so stekla  spo-
mladi lani, medtem ko je bila 
glavnina del izvedenih med le-
tošnjimi šolskimi počitnicami.

V prizidku šole je na dobrih 860 
m2 površine urejenih šest učil-
nic s kabineti in garderobnimi 
prostori, v sklopu celotnega 
objekta (sedaj skupne površi-
ne  4.883 m2) pa so prenovili 
tudi ostale učilnice, zamenja-
li dotrajano opremo, sanitar-
ne prostore, šolsko kuhinjo, 
garderobne prostore, ki so jih 
opremili z omaricami ipd., k 
večji energetski učinkovito-
sti objekta pa bo med drugim 
prispevala tudi toplotna sana-
cija fasade, zamenjava stre-
šne kritine in stavbnega pohi-
štva. Med obnovo so vgradili 
tudi dve dvigali za funkcional-
no ovirane osebe.

Celotna investicija je znašala 
okoli 2 milijona evrov, od tega 
je 70 odstotkov sredstev zago-
tovila Občina Krško, preostali 
del pa šolsko ministrstvo. Tako 
kot pred več kot tremi desetle-

Otvoritev	dograjene	in	
prenovljene	leskovške	šole

tji, so tudi tokratno slovesnost 
ob otvoritvi prizidka in obno-
vljenih prostorov učenci šole 

pospremili s prisrčnim kultur-
nim programom.
� Bojana�Mavsar

Ob�otvoritvi�prizidka�k�šoli�(od�leve)�Franc�Bogovič,�dr.�
Igor�Lukšič,�Anton�Bizjak�in�Marjan�Pezdirc.�

pot zaželel tudi župan Ivan 
Molan, ki je ob tem dejal, da 
je bilo letos tako na podro-
čju občine kot bizeljske kra-
jevne skupnosti veliko nare-
jeno. Dejal je, da očitki, da 
je velikih investicij preveč in 
da so zaradi evropskih sred-

Franci�Kelher,�Vlado�Veršec�in�Ivan�Molan�ob�otvoritvi�
ceste
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Prav na 18. september, ali natanko 34 let po otvori-
tvi Osnovne šole Leskovec pri Krškem leta 1976, so krški župan Franc Bogo-
vič, minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič, ravnatelj šole Anton Bizjak in 
predsednik uprave družbe CGP Novo mesto Marjan Pezdirc slavnostno prere-
zali trak na dograjenem delu šole.



Posavski obzornik - leto XIV, številka 20, četrtek, 30. 9. 20106 IZ NAŠIH KRAJEV

V projekt je Občina Kr-
ško vložila kar 2,8 milijona 
evrov, od tega je slaba dva 
milijona pridobila iz evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj, v manjšem deležu 
je s sredstvi sodelovala tudi 
KS Krško polje. Po besedah 
župana Franca Bogoviča je 
projekt ureditve vseh štirih 
krškopoljskih vasi pomem-
ben zlasti za zaščito pitne 
vode na Krškem polju ter za 
boljšo prometno varnost. Že 
lani je bila zaključena celo-
vita obnova sosednjih Breg, 
obnova Drnovega pa, pred-
vsem zaradi arheoloških iz-
kopavanj, še ni povsem za-
ključena.
� P.�Pavlovič

w w w . r a d e c e . s i

Na železniškem postajališču 
v Radečah sta ga sprejela 
župan občine Radeče in po-
slanec v Državnem zboru RS 
Matjaž Han ter direktor Di-
rekcije RS za vodenje investi-
cij v javno železniško infra-
strukturo dr. Andrej Godec.

Župan Matjaž Han se je po 
sprejemu ministra in ostalih 
gostov v svojem kratkem na-
govoru zahvalil vsem, ki so 
pomagali pri uresničitvi tega 
projekta, saj  je bila njegova 
izvedba dolgoletna želja ob-
čanov in občank Radeč. Mi-
nister za promet dr. Patrik 
Vlačič je v slavnostnem na-
govoru pohvalil novo prido-
bitev v Radečah in prizade-
vanja župana Hana pri tem, 
nato je spregovoril o načr-
tih nadaljnjega razvoja SŽ, 
ki naj bi s hitro, s fleksibil-
nejšo, z dobro organizira-
no in tudi s cenejšo ponud-
bo imele svetlo prihodnost. 

Železniško	postajališče	
Radeče	z	nadstreškom	
RADEČE - V deževnem petku 17. septembra je potekala na železniškem postajališču v Radečah otvoritev 
nadstreška na obeh straneh železniške proge. Slavnostni govornik je bil minister za promet dr. Patrik Vla-
čič, ki se je skupaj z ostalimi gosti pripeljal iz Ljubljane v Radeče s posebnim vlakom Slovenskih železnic. 

Na ministrstvu za promet že-
lijo namreč izboljšati ponud-
bo na področju rabe javne-
ga potniškega prometa, ki bo 
imel vplival tudi na bolj či-

sto okolje. »Na področju jav-
nega potniškega prometa je 
temeljni cilj prometne poli-
tike zagotavljanje zadovo-
ljive mobilnosti prebivalstva 

Republike Slovenije, v katero 
spada tudi kakovost storitev, 
ki zadovoljuje potrebe in pri-
čakovanja uporabnikov jav-
nega potniškega prevoza,« 
je dejal in se veselil, ker bo 
odslej postajališče v Rade-
čah omogočalo potnikom sa-
mostojen in varen dostop do 
vlakov in sestop z njih.

Slovesen prerez traku sta 
opravila župan občine Rade-
če in poslanec v DZ Republi-
ke Slovenije Matjaž Han ter 
direktor Direkcije RS za vo-
denje investicij v javno že-
lezniško infrastrukturo dr. 
Andrej Godec. V prijetnem, 
za to priložnost primernem 
krajšem kulturnem programu 
je sodeloval pihalni orkester 
radeških papirničarjev ter 
člana radeškega gledališke-
ga društva, Irena Bervar ter 
Franci Gros z interpretacijo 
Prešernove pesmi Od železne 
ceste. � S.�Radi

Župan�občine�Radeče�Matjaž�Han�in�direktor�
Direkcije�RS�za�vodenje�investicij�v�javno�železniško�
infrastrukturo�dr.�Andrej�Godec�sta�s�prerezom�
traku�slovesno�otvorila�nadstrešek�na�železniškem�
postajališču�v�Radečah.�

GORICA - Na Gorici v krajevni skupnosti Veliki Podlog so se 24. 
septembra številni krajani in gostje zbrali na slovesni otvo-
ritvi novega večnamenskega vaškega doma, ki so ga zgradi-
li na mestu nekdanje vaške sobe z mlekarno. Kot je povedal 
predsednik Športnega in turističnega društva Gorica Miro Ur-
banč, so dve desetletji staro idejo o vaškem domu začeli ure-
sničevati leta 2007 in jo z veliko dela krajanov samih in fi-

nančno pomočjo KS Veliki Podlog in številnih sponzorjev letos 
dokončali z ureditvijo tlakovane poti od novega objekta do 
bližnjega športnega parka z asfaltnim in travnatim športnim 
igriščem, igriščem za odbojko na mivki in baliniščem, ter s 
postavitvijo igral za otroke. Predsednik podloške KS Franc 
Nečemer je napovedal, da bodo še letos z otroškimi igrali 
opremili igrišči v Malem Podlogu in Jelšah, na Pristavi pa za 
kaj takega žal nimajo prostora, zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Franc Bogovič. Priložnostni program so pripravili tam-
kajšnji šolarji z Mirjano Marinčič, sledilo pa je še družabno 
srečanje in nogometna tekma med vaščani Gorice.� P.�P.

Na	Gorici	odprli	nov	vaški	dom

Nov�vaški�dom�pod�mogočnimi�hrasti

SROMLJE – V Curnovcu v Kra-
jevni skupnosti (KS) Sromlje so 
15. septembra namenu preda-
li dva cestna odseka Brinovec 
- Ogorevc in Merlak - Novak, 
ki sta prvič asfaltirana. Okrog 
500-metrski odsek Brinovec - 
Ogorevc, ki je bil pred obno-
vo v makadamskem stanju ne-
prevozen, zdaj povezuje ljudi, 
številni vikendi so dobili mo-
derno asfaltno cesto, na ob-
močju sta napovedani gradnji 
dveh stanovanjskih hiš. Dva ki-
lometra nižje proti Suhadolu 
oz. KS Pišece so uredili cestni 
odsek Merlak - Novak v dolži-
ni 210 metrov in v nadaljeva-
nju do Žerjava v dolžini 160 metrov. Investiciji sta ocenjeni 
na okoli 70 tisoč evrov.

Predsednik KS Sromlje Franc Kostanjšek verjame, da bosta ce-
stna odseka vlila nov zagon in novo življenje v te kraje, župan 
Ivan Molan pa je poudaril, da so prav taki manjši projekti po-
membni pri olajšanju življenja ljudem.� S.�V.

Odprli	dva	cestna	odseka	

Cesti�sta�namenu�predala�
Franc�Kostanjšek�in�Ivan�
Molan

V preteklem mesecu se je v 
okviru občinskega praznika 
zvrstilo kar nekaj športnih in 
kulturnih dogodkov ter prire-

ditev, o katerih ste že lahko 
prebrali v tem časopisu. Ne-
katere so bile žal odpoveda-
ne zaradi slabega vremena. 
Med dogodki v začetku mese-
ca bi izpostavili delovni obisk 
ministra za finance, dr. Fran-

Krajši	pregled	dogodkov	
v	občini	Radeče

ca Križaniča pri županu ob-
čine Radeče, ki je bil v pe-
tek, 3. septembra. Župan je 
na delovnem sestanku pred-

stavil likvidnostno stanje ob-
čine, stanje trenutnih zadol-
žitev, večje investicije, ki so 
v teku, in tiste, ki jih občina 
načrtuje v naslednjih letih. 
Pohvalil je dobro sodelova-
nje z ministrstvom in pose-

bej delo s spletno aplikaci-
jo Appra, ki jo je vzpostavilo 
ministrstvo za finance. Mini-
stra je seznanil tudi s teža-
vami, s katerimi se srečujejo 
občine, predvsem z vse ve-
čjim prenosom finančnih ob-
veznosti na občine. Minister 
je po krajši predstavitvi fi-
nančne in gospodarske situ-
acije v državi predstavil tudi 
izhodišča nove pokojninske 
reforme, zlasti v smislu fi-
nančnih učinkov. Po obisku 
v podjetju Radeče papir se 
je minister v popoldanskem 
času pridružil županu občine 
Matjažu Hanu pri otvoritvi 
javne poti Ključevšek – Slak 
v KS Svibno.  

Pred kratkim smo že pisali o 
sanaciji strehe na Domu kul-
ture. Uresničena pa je tudi 
napoved o sanaciji žlote pol-
krožne strehe nad avlo ter 
izdelava strelovoda na tem 
objektu. Občinska uprava 
je uspela pridobiti cenovno 

ustrezno ponudbo za zame-
njavo oken. Tako so v delu, 
kjer je potekala sanacija 
strehe, zamenjana tudi okna 
in okenske police. V sami no-
tranjosti objekta, konkretno 
v dvorani, pa je bil do slav-
nostne seje občinskega sve-
ta izdelan most z varovalno 
ograjo nad odrom, vključ-
no z montažo sufit in doda-
tne pregradne zavese, name-
ščena je bila nova ograja ob 
stopnicah na oder ter naba-
vljeno projekcijsko platno. 
V okviru rednih vzdrževalnih 
del je bila prepleskana dvo-
rana in avla s stopniščem ter 
razstavnim prostorom. Vsem 
uporabnikom in obiskoval-
cem doma želimo, da se v 
prostorih prijetno počutijo, 
ob tem pa ne pozabijo na 
vzdrževanje reda in čistoče. 

Obisk�ministra�Križaniča
Novo�platno,�pregradne�zavese�in�ograja�ob�stopnicah�
na�oder�v�Domu�kulture

VIHRE, MRTVICE - Na Vihrah 
so 27. septembra slovesno 
odprli celovito obnovljeno 
komunalno infrastrukturo v 
vaseh Vihre in Mrtvice. 

Obe krškopoljski vasi sta pov-
sem prenovljeni, saj je Ob-
čina Krško v okviru izgradnje 
primarne kanalizacije obno-
vila tudi vodovod oz. zame-
njala salonitne cevi, razširila 
in na novo asfaltirala cesto, 
zgradila pločnike in novo jav-
no razsvetljavo, vse je pri-
pravljeno tudi za priključitev 
na širokopasovni internet. 
»Krajani s ponosom gleda-
mo na narejeno in se verje-
tno še niti ne zavedamo, kaj 
smo s tem pridobili,« je po-

Vihre	in	Mrtvice	z	novo	podobo

men investicije, ki je z nema-
lo težavami potekala od leta 
2008, ocenil predsednik sveta 
KS Krško polje Franc Žibert, 

posebno zahvalo pa namenil 
sokrajanu,vodji oddelka za 
komunalno infrastrukturo na 
Občini Rafku Jurečiču.

Pri�simbolični�otvoritvi�ceste�so�sodelovali�predstavniki�
Občine�Krško,�KS�Krško�polje�in�izvajalcev�del.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Kriznem centru za otroke in 
mladostnike (KCM), ki so ga kot organizacijsko enoto usta-
novili v sklopu Centra za socialno delo Krško (CSD), so 10. 
septembra z dnevom odprtih vrat obeležili pet let delo-
vanja, hkrati pa tudi preselitev centra na novo lokacijo, 
v stanovanjski objekt na ulici Mladinskih delovnih brigad, 
kamor so se vselili na prvi septembrski dan.

Po besedah direkto-
rice CSD Krško Mar-
jane Sečen, je bilo 
v KCM v obdobju pe-
tih let nastanjenih 
in obravnavanih 182 
otrok in mladostni-
kov iz območja Do-
lenjske, Bele kraji-
ne in Posavja, pa tudi 
nekaj otrok in mla-
dostnikov iz območja 
držav Evropske unije, 
ki so jih nastanili za-
radi različnih razlo-
gov, ki so jih ugotovi-
li pri prestopu meje. 
Lani so imeli v cen-
tru kar 1100 nočitev, 
v prvem poletju letos 
pa že 660. Otroci so v centru v povprečju nastanjeni do 21 dni 
oziroma največ mesec in pol, to je za obdobje, ko v CSD zanje 
poiščejo ustrezno rešitev, to je nastanitev v rejniški družini, v 
Mladinskem domu ali pa uspejo razrešiti težavo znotraj posa-
meznikove družine, kjer je do konfliktne situacije tudi prišlo.
KCM vodi Martina Ferenčak, trenutno pa je v organizacijski 
enoti zaposlenih pet delavcev, ki so v centru prisotni 24 ur, ob 
njih pa se z otroki in mladostniki ukvarja okoli 10 prostovolj-
cev.� B.�Mavsar�

Krizni	center	na	novi	lokaciji

Nekaj�prostovoljcev�in�zaposlenih�
na�CSD�Krško,�ki�se�ukvarjajo�s�
problematiko�mladih,�z�direktorico�
Marjano�Sečen�(spredaj).

BREŽICE - Posavski muzej Brežice je predstavil maketo gra-
du v merilu 1:100, ki jo bodo uporabili za ponazoritev pri-
povedi o gradu Brežice in njegovem predniku, gradu Rann. 

Maketo je izdelalo podjetje Maketarstvo.com d.o.o. izdelo-
valo več kot dva meseca, in sicer iz MDF materiala, naravnih 
in umetnih mas, dodanih tekstur, za obarvanje so uporabi-
li air-brush tehniko oz. zračni čopič. Za detajliranje 130 cm 
dolge, 100 cm široke in 50 cm visoke makete, vredne 6.500 
evrov, so uporabili lasersko graviranje ter najsodobnejše teh-
nologije 3D tiska. Gre za eno večjih muzejskih maket na slo-
venskih tleh, ki bo obiskovalcem pričarala veličino območja 
na katerem se nahajajo. 
Višji kustos pedagog Ivan Kastelic je dejal, da jo bodo vklju-
čili tudi v uro o vitezu, ki jo med številnimi učnimi urami in 
delavnicami v muzeju namenjajo najmlajšim. Letošnje de-
lavnice bodo morali usklajevati z obnovo, ki poteka na gra-
du, in zaradi katere po besedah direktorja dr. Tomaža Te-
ropšiča umikajo tretjino stalnih zbirk, ki ne bodo dostopne 
eno leto. Restavrira se strop in venec viteške dvorane, zame-
njana bodo okna in vrata, odstranjena bodo tla in napeljano 
talno ogrevanje ter izvedena izolacija nad viteško dvorano, 
tako da bo vzhodni trakt statično saniran ter rešen problem 
vlage. V tem času bo za obiskovalce zaprt del gradu, tudi po-
ročna dvorana. � S.�Vahtarič�

Maketa	gradu	kot	didaktični	
pripomoček	

Ivan�Kastelic�in�dr.�Tomaž�Teropšič�ob�maketi�gradu

Prenove	in	zamenjave	kotlov	

Koliko	lahko	prihranimo	za	
ogrevanje
Dajatve pri kurilnem olju se bodo občutne-
je povečale. V urbanih naseljih rešitev ze-
meljski plin.

Ali ste vedeli, da v slovenskih gospodinjstvih 
prevladujejo zastareli in večinoma predimen-
zionirani kotli za ogrevanje na kurilno olje, ki 
so po ocenah v povprečju starejši od 15 let in ki porabijo preveč goriva? 
Med prehodi na ekonomične in okoljsko ustreznejše energente velja izposta-
viti zemeljski plin. Ta je zanimiv za uporabnike na tistih območjih, ki že ima-
jo plinovodno omrežje. 
Prof. dr. Vincenc Butala iz Fakultete za strojništvo je preračunal, kakšni bi bili 
učinki, če bi vsaj 30 odstotkov od 160.000 kotlov na kurilno olje v Sloveni-
ji zamenjali s kotli na zemeljski plin. Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno 
olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba energije 
pri posameznemu odjemalcu zmanjšala za 30 %, emisije CO2 pa bi se zniža-
le za 94 ton na leto. 
Če seštejemo od 15 do 30 % boljši izkoristek sodobne tehnologije plinskih ko-
tlov in v povprečju za 15 %1 nižje cene zemeljskega plina, se lahko na letni rav-
ni prihrani vsaj 30 % ali več denarja za ogrevanje. 
Prehod na zemeljski plin pa je še toliko bolj upravičen, ker v prihodnosti ni mo-
goče napovedati natančne cene kurilnega olja, lahko pa se predvidi smer nje-
nega gibanja. Država je napovedala, da se bodo dajatve pri kurilnem olju po-
stopoma dvigovale in do leta 2020 se bo cena kurilnega olja izenačila s ceno 
pogonskega dieselskega goriva na bencinskih črpalkah. Po trenutnih cenah to 
pomeni podražitev kurilnega olja za 56 % oziroma 0,42 evra/l. Razlog za tako 
politiko je v dejstvu, da kurilno olje zelo onesnažuje okolje. 
Po podatkih Evropske okoljske agencije (EEA) 45 odstotkov prebivalstva Slo-
venije živi na območjih, kjer je zrak prekomerno onesnažen s prašnimi delci. 
Pri uporabi zemeljskega plina pa prašni delci ne nastajo, zato je zemeljski plin 
lahko tudi v Sloveniji najprimernejši energent za oskrbo v urbanih območjih. 

Ob prenavljanju, obnovi, novogradnji, odločanju o zamenjavi grelnega kotla 
si uporabne informacije o značilnostih uporabe zemeljskega plina preberite 
na: www. zemeljski –plin.si.

1  Podatki se nanašajo na povprečje od leta 2005 do danes na 
območju Ljubljane. Podobna razmerja veljajo tudi drugod po Sloveniji.

Svetovalno središče je eno iz-
med izmed štirinajstih delu-
jočih svetovalnih središč po 
slovenskih pokrajinah, ki de-
luje za območje Posavja pod 
okriljem Ljudske univerze 
Krško že šesto leto, pri če-
mer je projekt (poleg sveto-
valnega središča še Središče 
za samostojno učenje, Toč-
ke vseživljenjskega učenja in 
Zaposlitveni kotiček) podprt 
s strani šolskega ministrstva 
in Evropskih socialnih skla-
dov, saj temelji dejavnost na 
brezplačnem individualnem 
svetovanju posamezniku in 
na njegovi usmeritvi v pri-
meru brezposelnosti, pri če-
mer v zaposlitvenem kotičku 
poleg individualnega svetova-
nja nudijo tudi pomoč pri pi-
sanju prošenj za zaposlitev, 
pri samem iskanju zaposlitve 
in razne nasvete za razgovor 
pri potencialnih delodajal-

Dan	odprtih	vrat	svetovalnega	
središča	LU	Krško
KRŠKO/POSAVJE - Novo študijsko leto, ki je pred pred vrati, se pričenja že prihodnji ponedeljek, 4. okto-
bra. Da bi zainteresirane občane čim bolj seznanili z novostmi, študijskimi programi za izobraževanje od-
raslih, s programi za pridobitev izobrazbe ali za prekvalifikacijo, raznimi krožki ter brezplačnimi delavni-
cami, so na Ljudski univerzi Krško 22. septembra pripravili dan oprtih vrat Svetovalnega središča posavje. 

cih. Poleg lokacije na sede-
žu LU v Krškem, kjer osebno 
brezplačno svetovanje izvaja-
jo vsak delovnik, imajo sve-
tovalno središče organizirano 
tudi na dveh dislokacijah, in 
sicer po najmanj deset ur me-
sečno v Brežicah in Sevnici. 

Sicer pa so vsi programi in iz-
obraževalne ponudbe tudi le-
tos pestro sestavljene. Poleg 
programa za pridobitev izo-
brazbe, to je osnovne šole za 
odrasle, bodo v letošnjem šol-
skem letu po besedah direkto-
rice Nataše Kršak izvajali na-

cionalno poklicno kvalifikacijo 
za poklicni standard  maser/
maserka in refleksoterapevt/
refleksoterapevtka, tečaje 
poklicnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja, kamor sodi-
jo tečaj slepega tipkanja, iz-
obraževanje slovenskega je-
zika oziroma slovenščine in 
pravopisa na delovnem me-
stu ter poslovnega komuni-
ciranja, tečaje več tujih je-
zikov, računalniške tečaje za 
različne računalniške progra-
me, razne brezplačne študij-
ske krožke, ki jih financirata 
Občina Krško in šolsko mini-
strstvo ter delavnice ter krož-
ke Univerze za tretjo življenj-
sko obdobje, šolo za starše in 
izobraževanje za Rome. Ve-
dno bolj pa je tudi obiskan 
Center vseživljenjskega uče-
nja, v sklopu katerega deluje 
svetovalno središče Posavje. 
� Bojana�Mavsar

Občani�se�najraje�udeležujejo�raznih�delavnic�in�
predavanj,�za�programe�pa�je�bil�izkazan�velik�interes�
tudi�ob�dnevu�odprtih�vrat.�

Predsednica OTZ Branka 
Stergar je uvodoma dejala, 
da je letošnje leto razglaše-
no za leto bio diverzitete, s 
katero se srečujemo vsak dan 
in na področju katere je Slo-
venija pravi biser. Na regij-
skem nivoju sta v letos zdru-
ženi kategoriji izletniški kraji 

in naselja prvo mesto osvoji-
la Sromlje in Škovec, slednji 
je na državni ravni zasedel 
3. mesto. Med manjšimi me-
sti so bile najlepše Brežice, 
med osnovnimi šolami, graje-
nimi pred 1980, OŠ Globoko, 
ki je na državni ravni menda 
osvojila 2. mesto, med mlaj-
šimi šolami pa OŠ Pišece, ki 
je na državni ravni med pe-
terico najlepših. Med vrtci je 
na regijskem nivoju najlepši 
vrtec Mavrica Brežice, med 

Najlepši	v	Posavju	odlični	
tudi	na	državni	ravni	
BREŽICE - Občinska turistična zveza (OTZ) Brežice je 24. septembra v malem avditoriju gradu Brežice 
obeležila svetovni dan turizma s podelitvijo priznanj na občinski in regijski ravniv okviru projekta Turi-
stične zveze Slovenije Moja dežela - lepa in gostoljubna. 

srednjimi šolami Ekonomska 
in trgovska šola Brežice, ki 
je menda tudi 3. na državni 
ravni. Prav tako je med pr-
vimi petimi na državni rav-
ni mladinski hotel Brežice. 
Razglasitev rezultatov in po-
delitev priznanj na državni 
ravni bo 8. oktobra v Celju.

Predsednik ocenjevalne komi-
sije na občinski in regionalni 
ravni je bil Jože Lovenjak, 
članica komisiji na regijski 
ravni pa Milena Mastnak iz 
Sevnice, ki je med strnjeni-
mi vtisi iz ocenjevanja na te-
renu dejala, da se iz leta v 
leto vidi izreden napredek in 
da na terenu vlada izjemen 
čut do narave, da imajo lju-
dje veliko idej, ki so jih pri-
pravljeni izpeljati, da pa ni-
majo strokovnega sogovornika 
in se v preveliki vnemi poja-
vljajo napake. 

Priznanja na ravni obči-
ne Brežice je izročil župan 
Ivan Molan, in sicer ponov-
no Sromljam, med vasmi so 
blestele Črešnjice, med OŠ, 
grajenimi do leta 1980, OŠ 
Globoko, med mlajšimi šola-
mi OŠ Maksa Pleteršnika Pi-

šece, med vrtci je najlepši 
vrtec Mavrica Brežice, med 
srednjimi šolami Ekonom-
ska in trgovska šola Brežice 
in med kampi Kamp Terme 
Čatež. Ob tem je župan po-
udaril, da so v občini veseli 
in ponosni na turistična dru-
štva, ki skrbijo za urejenost 
krajev in poudaril, da lepo-
to in dušo le-tem dajejo lju-
dje in da ni pomembno, ali so 

objekti novi ali stari, saj tudi 
akcija dokazuje, da je po-
membno, da je objekt ure-
jen. Urejenost našega okolja 
pa ni tako pomembna za turi-
ste, kar se je ponavljalo leta 
doslej, pač pa je izjemno po-
membno za ljudi, ki v kra-
ju živijo. Večer sta glasbeno 
obarvali sestri Sara in Hana 
Čosič iz Kapel.
� S.�Vahtarič�

Drago�Lindič�iz�TD�Tržišče�je�s�hčerko�Ano�sprejel�
priznanje�za�kraj�Škovec,�levo�koordinatorka�projekta�
Milena�Vranetič,�desno�članica�komisije�Milena�Mastnak.

KRŠKO - V krški Glasbeni šoli so 24. septembra predstavili ino-
vacijski projekt Več glav več ve, ki so ga realizirali v sodelova-
nju z Zavod RS za šolstvo ter resornim ministrstvom in katerega 
rezultat je priročnik Učenje za veselje - osnovna znanja glasbe-
ne in plesne teorije. Gre za skupinsko strokovno delo profesor-
jev Natalije Mustar Krajnc, Dejana Učakarja, Rosane Horvat, 
Mitje Režmana, Andreje Istenič Lipovšek, Elizabete Križanič 
ter dr. Barbare Smolej Fritz, ki je omenjeno projektno skupino 
tudi vodila. Kakor je slednja poudarila, je glasba veselje, vendar 
se je ne da osvojiti brez učenja. Zato so si prizadevali osnovna 
teoretična znanja, kakor tudi inštrument in ples približati naj-
mlajšim, ki so se šele začeli spoznavati z glasbenimi osnovami, 
podatke v priročniku podati na čim bolj prijeten in enostaven 
način, k čemur je z ljubkimi, barvitimi in tematskimi ilustraciji 
prispevala tudi ilustratorka mag. Urška Jekler.  B.�M.

Priročnik	za	glasbene	začetnike
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KRŠKO - Velika količina padavin po celotnem območju Slove-
nije je tretji konec tedna  v septembru povzročila poplavlja-
nje predvsem v spodnjih tokovih rek. Poplavljali sta tudi Sava in 
Krka. Zaradi visokih in razburkanih voda ARSO ni mogel opravi-
ti kvalitetnih meritev pretokov reke Save v okolici NEK, znane 

pa so meritve višine vode in iz tega izračunan pretok reke Save 
na merilni postaji Jesenice na Dolenjskem. Ta naj bi bil ocenjen 
na 3700 m3/s, višina vode pa naj bi bila 15 cm višja kot ob po-
plavi leta 1990. 
Kljub temu lokacija odlagališča NSRAO v Vrbini ni bila poplavlje-
na. Kot poročajo iz Agencije za radioaktivne odpadke, je vzrokov 
za to več, glavna pa sta dva: lokacija je pred poplavami varo-
vana z nasipom NEK na levem bregu reke ter konfiguracija te-
rena na področju lokacije, ki je nekoliko dvignjena nad okolico. 
Kljub temu na ARAO načrtujejo izgradnjo odlagališča na nasipu, 
ki bo ščitil pomembne objekte pred maksimalno možno popla-
vo, ki lahko na tem področju nastane. To pomeni, da bodo vho-
di v objekte zgrajeni na nasipu, ki bo za nekaj metrov dvignjen 
nad obstoječo koto terena. Tako bodo v času obratovanja mo-
žni poplavni vodi preprečili vstop v tako varovane objekte. Za-
radi tega trdijo, da bo načrtovano odlagališče zgrajeno poplav-
no varno.  Ur.,�foto:�Nik�Rovan

Kako primerno in donosno varčevati?

Koliko konkretno vam lahko naložba prinese?

080 30 30, www.kd-zivljenje.si
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Gaspari	v	Krškem	o	izhodni	
strategiji	Slovenije
KRŠKO - V Posavskem društvu seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov so 22. septembra v svojo sre-
do povabili ministra za evropske zadeve in razvoj mag. Mitjo Gasparija. V klubski sobi KD se je minister 
po uvodni predstavitvi direktorja Območne zbornice GZS Posavja Darka Goriška o gospodarski situaciji v 
Posavju - navezal na izhodno strategijo Slovenije. 

Kot je med dru-
gim dejal mag. 
Mitja Gaspari, so 
sprejeti t. i. pro-
tikrizni ukrepi 
pretežno kratko-
ročno naravnani, 
kljub fiskalnim 
omejitvam pa je 
nujno, da država 
na dolgi rok vzdr-
žuje stabilnost 
javnih financ. 
Zato je gospo-
darska kriza tudi 
priložnost oziro-
ma nuja, da v dr-
žavi izvedemo ne 
le strukturne pri-

lagoditve, temveč dokaj ko-
renite spremembe, ki izhaja-
jo iz strukturnih problemov. 
Med spremembami je izpo-
stavil predvsem štiri, med 
seboj prepletena področja, 
in sicer  institucionalne pri-
lagoditve, meritve učinko-
vitosti dela tudi v javnem 
sektorju, spodbujanje pod-
jetništva in konkurenčno-
sti, preglednost trga dela, 
pri čemer je izpostavil pre-
prečevanje zaposlovanja na 
črno, kot tretji segment je 
izpostavil prilagoditve v pro-
metu, transportu in ener-
getski infrastrukturi in kot 
zadnji segment socialno ko-
hezivnost, ki jo lahko do-

sežemo preko prilagoditve 
zdravstvenega varstva, zava-
rovanja in sistemov socialne 
varnosti. Navedeni elemen-
ti so štirje, brez katerih go-
spodarstvo ne more biti kon-
kurenčno in uspešno, pri tem 
pa je pomembno, da se zno-
traj vsake regije poišče tiste 
sposobnosti in perspektive, 
ki bodo zajele trajnostni ra-
zvoj. Po mnenju ministra bi 
morali v Posavju še okrepi-
ti področje čezmejnega so-
delovanja, sprejeti v prostor 
gradnjo drugega nuklearne-
ga bloka, zadržati papirno 
industrijo, dokončati verigo 
hidroelektrarn ipd. 
� Bojana�Mavsar

Predavanje�ministra�Gasparija�
(spredaj�s�predsednikom�posavskih�
seniorjev�Edom�Komočarjem)�je�bilo�
dobro�obiskano�ne�le�s�strani�članov�
društva,�temveč�tudi�predstavnikov�
gospodarskih�družb.

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 16. septembra na pre-
dlog Ministrstva za gospodarstvo zavrnila imenovanje Janka 
Straška za vršilca dolžnosti direktorja Sklada za financira-
nje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
iz NEK in za vršilko dolžnosti direktorja, do imenovanja no-
vega direktorja oziroma največ za šest mesecev, imenova-
la Ksenjo Žnideršič Planinc, dosedanjo področno podse-
kretarko v skladu. Ministrstvo za gospodarstvo meni, da je  
Strašek, ki mu je mandat potekel 15. avgusta, neprimeren 
za direktorja in tudi za vršilca dolžnosti direktorja zara-
di nepravilnosti, ki so razvidne iz neodvisnega mnenja iz-
vedenca - družbe BDO z dne 25. 8. 2010. Vlada je upravni 
odbor sklada pozvala, da  imenuje komisijo za ugotavlja-
nje materialne in osebne odgovornosti Straška v preteklem 
mandatnem obdobju.

Vlada	zavrnila	Straška	

Odlagališče	NSRaO	bo	
protipoplavno	varno	

Lokacija�bodočega�odlagališča�NSRAO�(označeno�
skrajno�levo)�ni�bila�poplavljena.�

Vaš oglas oziroma sporočilo bo s Posavskim 
obzornikom natisnjeno v najmanj 26.100 izvodih!

 že od 15. decembra 1997
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ZEMELJSKI PLIN - 
ENERGIJA SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI
Energija ima vse večjo vlogo pri zagotavljanju družbene blaginje in izboljšanju kakovosti našega ži-
vljenja. Spodbuja se ozaveščanje ljudi o racionalni rabi energije in uporabi potrošnikom in naravi bolj 
prijaznih virov energije, med katere spada tudi zemeljski plin. 

Po letu 1990 narašča v svetu najhitreje (ravno) poraba zemeljskega plina. Slednji je postal zaradi svojih 
pozitivnih lastnosti zelo konkurenčna alternativa nafti in njenim derivatom ter obnovljivim virom energije 
na račun cenejše investicije v plinski ogrevalni sistem. Tudi prihajajoča desetletja bodo nedvomno v zname-
nju zemeljskega plina, na kar nakazujejo številne smeri razvoja. Zakonodaja že sedaj narekuje vse večje in 
strožje zahteve po varovanju okolja. Pričakovati je, da bodo v prihodnje zakonodajni predpisi še ostrejši in 
hkrati z njimi strožji nadzor nad njihovim spoštovanjem. K varovanju okolja pripomorejo tudi različne davčne 
olajšave, subvencije in ugodne oblike financiranja za potrošnike, ki spodbujajo prenovo ogrevalnih sistemov 
in prehod na uporabo zemeljskega plina. Ker je zemeljski plin najčistejše fosilno gorivo, je že sedaj močno 
prisoten pri uporabi za ogrevanje, pripravo tople vode in kuhanje. 

Zemeljski plin je v Sloveniji prisoten v več kot 60 občinah, med drugim tudi v Posavju. Posavje je oskrbovano 
z zemeljskim plinom že od 1993 leta in razpolaga z več kot 83.000 m distribucijskega plinovodnega omrežja. 
Občina Radeče je bila leta 1993 plinificirana prva, z letom 2000 se je začela gradnja plinovoda še v občini 
Krško in Brežicah. Dobro razvejano plinovodno omrežje se nenehno širi in šteje danes že preko 2.200 zgra-
jenih priključnih plinovodov, ki omogočajo dostop odjemalcev do plinovoda. Priključitev na omrežje pa je 
zelo preprosta in hitra. 

Vzroki za rast uporabnikov zemeljskega pli-
na so nižje cene energenta v primerjavi z 
ekstra lahkim kurilnim oljem (ELKO), visoki 
izkoristki plinskih ogrevalnih sistemov, niz-
ke vrednosti emisij ter prihranek s prosto-
rom, saj je slednji nenehno dostopen preko 
plinovoda in zato ne potrebujemo cisterne. 
Uporabniki zemeljskega plina so še posebej 
navdušeni nad enostavno in vsestransko 
uporabo energenta ter nizkimi stroški 
vzdrževanja plinskega sistema (malo emi-
sij), stroški nakupa energenta pa so ena-
komerno razporejeni skozi celo leto in se 
plačujejo mesečno po položnicah. Številna 
gospodinjstva in podjetja, ki se nahajajo na 
območju plinovodnega omrežja, so kurilno olje že zamenjala z ekonomičnim zemeljskim plinom. 
Zemeljski plin nudi potrošnikom večje udobje in zagotavlja kvalitetnejši način bivanja. Priljubljen je pri 
vseh generacijah. Mlajšim generacijam omogoča/lajša hiter tempo življenja, od starejše generacije pa 
ne zahteva dodatnega napora za ustrezno preskrbo v kurilni se-
zoni. Zemeljski plin postaja torej uveljavljen trend med posame-
znimi energenti, saj omogoča večje udobje, je cenovno dostopen 
širokemu krogu potrošnikov in prijaznejši do narave. Ob hitrem 
razvoju tehnologije pa je pričakovati, da se bo raznovrstnost nje-
gove uporabe razširila še na druga področja.

 Vaš ADRIAPLIN

 Zemeljski plin je ‘’in’’

Agencija�za�radioaktivne�odpadke�–�ARAO,�ki�je�v�Slove-
niji�odgovorna�za�varno�trajno�ravnanje�z�radioaktivni-
mi�odpadki�in�izrabljenim�jedrskim�gorivom,�pričenja�z�
objavo�člankov�o�različnih�vidikih,�ki�so�povezani�z�na-
šim�poslanstvom.�V�člankih�bomo�skušali�na�poljuden�in�
zanimiv�način�podati�osnovne�informacije�in�dejstva�o�
radioaktivnosti,�radioaktivnih�snoveh,�radioaktivnem�
sevanju,�vplivu�takega�sevanja�na�človeka�in�okolje,�o�
uporabi�radioaktivnih�snovi,�o�ravnanju�z�radioaktivni-
mi�odpadki�in�izrabljenim�jedrskim�gorivom�ter�drugih�
zanimivih�temah.�Želimo�si,�da�bomo�tako�približali�te-
matiko�javnosti,�odgovorili�na�morebitna�vprašanja�in�
podali�informacije�o�morda�manj�znanih�dejstvih�s�po-
dročja.�Članki�bodo�izhajali�mesečno�v�Posavskem�ob-
zorniku.�Vabimo�vas�k�branju,�veseli�pa�bomo�tudi�va-
ših�pobud�in�predlogov.
� ARAO��

Odkritje radiOaktivnOsti: 
prvi začetki in spOznanja 
Radioaktivnost je naraven pojav, pri katerem nestabilno 
atomsko jedro odda energijo v obliki elektromagnetnega 
valovanja z zelo majhno valovno dolžino ali pa v obliki ki-
netične energije izsevanega delca (elektrona, pozitrona ali 
helijevega jedra). Pri izsevanju energije atomsko jedro prei-
de praviloma iz nestabilnega v stabilno, osnovno energetsko 
stanje. Tedaj ni več radioaktivno. Nekatera jedra pa tudi po 
tem, ko oddajo presežno energijo, še niso stabilna in odda-
jajo radioaktivno sevanje še naprej. Takemu pojavu pravi-

mo verižni radioaktivni razpad, 
ki se konča s stabilnim jedrom 
po večkratnem razpadu. 

Pojav radioaktivnosti so odkrili 
pred nekaj več kot sto leti na-
ključno pri raziskovanju lastno-
sti X-žarkov, ki jih je leta 1895 
odkril nemški fizik Wilhelm C. 
Röntgen. X-žarki, kot so jih  
poimenovali zaradi njihove 
skrivnostne lastnosti prodira-
nja skozi mehka tkiva in zmo-
žnosti slikanja gostejših snovi 
(na primer kosti), niso radio-
aktivna sevanja, saj nastajajo 
pri prehodu elektronov iz višje 
v nižjo elektronsko lupino, pri 
čemer se izseva foton (oziroma 
elektromagnetno valovanje) z 

energijo, ki je enaka razliki energij obeh lupin. Odkritje X-
žarkov je med znanstveniki vzbudilo veliko pozornosti. Fran-
coski fizik Antoine H. Becquerel je že leto kasneje pričel z 
raziskavami povezanih pojavov fosforescence in fluroscen-
ce z različnimi snovmi. 
Uporabil je tudi uranove 
soli (kalijev uranil-sulfat 
K2UO2(SO4)) in jih izpo-
stavljal sončnim žarkom 
kot viru zunanje energi-
je, ki bi sprožili fosfore-
scenco. Na dan predvi-
denega poskusa je bilo v 
Parizu slabo vreme, zato 
je soli skupaj s fotograf-
sko ploščo odložil v pre-
dal. Kasneje je ugotovil, 
da je fotografska plošča 
popolnoma potemnela, 
kot da bi bila izposta-
vljena sončnim žarkom. Poskus je večkrat ponovil in odkril 
do tedaj neznano vrsto sevanja, ki ga same od sebe, torej 
spontano, oddajajo nekatere snovi. Sprva je bil prepričan, 
da gre za X-žarke, vendar je kasneje dokazal, da ima novo 
sevanje drugačne lastnosti, med drugim manjšo valovno dol-
žino in zato višjo energijo, izsevani žarki pa vsebujejo tudi 
nabite delce, ne le fotone, saj se uklanjajo v magnetnem 
polju. Poimenoval jih je U-žarki. 

Začetne raziskave pojava novega »U« sevanja sta nadalje-
vala francosko poljski par fizikov Marie Sklodowska-Curie in 
Pierre Curie. Želela sta izločiti snov iz uranove rude, ki od-
daja žarke in določiti njene lastnosti. Ugotovila sta, da je v 
rudi poleg samega urana še neka neznana snov, ki je zelo ra-

dioaktivna. Za meritve 
sta uporabila Curiejev 
elektrometer, meri-
lec električnega nabo-
ja, s katerim je možno 
meriti nivo električne 
prevodnosti v zraku, ki ga povzročijo žarki. Čim več seva-
nja je v snovi, večja je prevodnost zraka in večji je elek-
trični naboj na instrumentu. Leta 1897 je Marie Curie v svoji 
doktorski disertaciji dokazala, da radioaktivnost ni pove-
zana z medsebojnim delovanjem med molekulami, temveč 
da je pojav povezan z dogajanjem v samem jedru nekate-
rih atomov. Pojav je poimenovala radioaktivnost in izhaja 
iz latinske besede za sevanje »radiatio«. Nadaljnje raziska-
ve sta zakonca Curie usmerila v izolacijo in karakterizacijo 
novih kemijskih elementov in zato predelala ogromne koli-

čine uranove rude. Z dolgotrajnimi postopki kemijskega iz-
ločevanja sta izolirala dve novi kemijski prvini, ki sta bili 
mnogo bolj radioaktivni kot uran: polonij, poimenovan po 
Marijini domovini Poljski in še bolj radioaktivnem element 
radij (»radius« – latinsko svetlobni žarek), saj radij sveti v 
temi zaradi radioluminiscence.   

Za raziskave novega pojava radioaktivnosti so Becquerel in 
zakonca Curie dobili leta 1903 Nobelovo nagrado za fiziko, 
Marie celo kot prva ženska. Leta 1911 je Marie Curie preje-
la še Nobelovo nagrado iz kemije in sicer za odkritje dveh 
novih kemijskih elementov in tako postala poleg Linusa Pau-
linga edina, ki je prejela Nobelovi nagradi na dveh različ-
nih področjih. Začetna raziskovanja radioaktivnosti so od-
prla vrata popolnoma novemu področju, ki je dobilo svoje 
mesto v korist človeštvu v medicini, industriji in raziskavah. 

� Dr.�Nadja�Železnik

Iz ene tone uranove rude je možno izločiti le 0,1 grama ra-
dijevega klorida (RaCl2). Za pridobitev 1 grama radijevega 
klorida sta morala Curijeva predelati 10 ton uranove rude.

Cena 1 grama čistega radija se je zelo spreminjala glede 
na znane postopke izločanja, saj je v naravi prisoten le 
v malih količinah. Za z radijem bogato rudo velja ruda, 
ki vsebuje 90 do 120 miligramov radijevega bromida na 1 
tono rude. Trenutna cena na gram je 25.000 $, med leti 
1912 in 1922 je bila cena 110.000 $ na gram. Radij, ki sta 
ga izločila Curiejeva, pa je bil neprecenljiv.

Marie Sklodowska-Curie zavestno ni patentirala postopka 
izolacije radija, saj je želela znanstveni skupnosti omogo-
čiti njegovo neovirano uporabo. 

Posnetek�roke�gospe�
Röntgen,�1895�(http://
en.wikipedia.org/wiki/
Wilhelm_Röntgen)

Posnetek�malteškega�križa�
na�Becquerelovi�fotografski�
plošči,�1896�(http://
en.wikipedia.org/wiki/Henri_
Becquerel)

Pierre�in�Marie�Curie�v�svojem�pariškem�laboratoriju,�
1906�(http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie)

Strošek remontnih storitev 
bo znašal okoli 12,5 milijo-
nov evrov, rezervni deli 3,5 
milionov evrov, jedrsko go-
rivo pa 45 milionov evrov. 
Sicer pa v samo tehnološko 
nadgradnjo v NEK na letni 
ravni vložijo med 30 in 31 
milijonov evrov.

Od 3. maja 2009 dalje, ko je 
stekel 24. gorivni ciklus, je 
elektrarna obratovala brez 
prekinitve 514 dni in proi-
zvedla 8.453 teravatnih ur 
neto električne energije, pri 
čemer so bili doseženi tako 
obratovalni kot ekonomski 
in varnostni cilji, saj so bili 
tekočinski in plinski izpusti 
radioaktivnih snovi pod do-
voljeno upravno omejitvi-
jo, kar velja tudi za toplo-
tno obremenitev reke Save. 
Na podlagi vseh kazalcev se 
tako krška elektrarna še ve-
dno uvršča v prvo četrtino 
najboljših elektrarn na sve-
tu, kar govori tudi v prid nje-
nemu podaljšanju obratova-
nja iz 40 na skupno 60 let. 
Vloga za podaljšanje je po 
besedah predsednika uprave 
Staneta Rožmana že v obrav-
navi, med strateškimi cilji za 
prihodnje delovanje pa je 
tudi izvedba naslednjega de-
setletnega periodičnega var-
nostnega pregleda ter še do-

Danes	enomesečna	
zaustavitev	NEK

datno preventivno zvišanje 
vrednosti lestvice pretoka in 
vodostaja reke, čeprav je že 
sedaj elektrarna projektira-
na za nivo povratnih voda na 
10.000 let. Kar pa pomeni, da 

bi v skladu z novimi študijski-
mi vrednostmi izvedli le povi-
šanje nasipov. 

V času enomesečnega re-
monta bo v elektrarni vzdr-
ževalne posege in okvirno 
30 načrtovanih modifikacij 
(med večjimi so zamenja-
ve statorja glavnega  elek-
tričnega generatorja, elek-
tričnega motorja reaktorske 
črpalke, regulatorja moči 

grelnikov tlačnika, sistema 
za čiščenje olja za mazanje 
turbine, izolacijskih ventilov 
na sistemu za odvajanje za-
ostale toplote, navarjanje 
bimetalnih zvarov tlačnika 

itd.) izvajalo 40 storitvenih 
organizacij, od tega 30 iz slo-
vensko-hrvaškega prostora in 
deset tujih, na objektu pa se 
bo zvrstilo 1500 različnih iz-
vajalcev. Med že utečenimi 
vzdrževalnimi posegi na me-
rilno-regulacijski, strojni in 
elektro opremi bodo zame-
njali tudi 56 gorivnih ele-
mentov in 33 svežnjev kon-
trolnih palic.
� Bojana�Mavsar

Predsednik�in�član�uprave�NEK�Stane�Rožman�in�Hrvoje�
Perharić

KRŠKO - Krško jedrsko elektrarno so z današnjim dnem zaradi načrtovanega re-
monta izključili iz elektroenergetskega omrežja. Nanj jo bodo po opravljeni me-
njavi goriva, preventivnih pregledih, vzdrževalnih posegih ter modernizaciji siste-
mov in opreme predvidoma ponovno priključili zadnjega dne v mesecu oktobru.



1010 Posavski obzornik - leto XIV, številka 20, četrtek, 30. 9. 2010NAJLEPŠI VRT IN BALKON POSAVJA 2010

Čeprav nas strokovnjaki pogosto opozarjajo, da bodo poplave postale redni spremljevalec prihodnosti, 
je naša nemoč ob pogledu na silovitost narave minule dneve glasno vpila v nebo. Uničen je bil tudi velik 
del letošnjega pridelka na poljih, potopljeni so bili mnogi okrasni vrtovi. Za nazaj ni mogoče ničesar 
spreminjati, pač pa to dopušča sedanjost. Zato je temeljit razmislek o posegih v prostor in naravo več 
kot na mestu.
Trenutno je vse v čakanju na boljše razmere: ljubiteljski vrtnarji, 'oboroženi' s sadikami, čebulicami in 
semeni opazujejo zemljo, kdaj bo kaj manj razmočena, na višje ležečih predelih še vedno usmerjajo 
pogled v nebo, upajoč na primeren začetek ali nadaljevanje trgatve. Lepši dnevi pa so tudi pogoj za 
nadaljevanje naše akcije, saj takrat nadaljujemo z obiski na terenu. Vsem, ki ste nas tako toplo sprejeli 
medse, najlepša hvala, vsem, ki vas bomo še obiskali, pa sporočamo, da se bomo za vsak obisk z vami 
vnaprej dogovorili po telefonu, zato kar brez skrbi. 
V nadaljevanju vas prepuščamo dobri družbi naših cvetočih strani in srčnih ljudi,
 Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

V zadnjem času kakteje in sočnice vse bolj prido-
bivajo na veljavi, kar dokazujejo hortikulturne raz-
stave doma in v tujini. So izjemno zanimivih oblik, 
velikosti, v raznih barvah in strukturah. Običajno 
cvetijo le kratek čas z izjemnimi cvetovi, druge pa 
cvetijo nekoliko daljši čas in oblikujejo nepozab-
ne oblike cvetov. Večina kaktej in sočnic izvira iz 
puščavskih območij južnih delov Srednje in Južne 
Amerike, kjer zelo malo dežuje in kjer so izjemno 
velika temperaturna nihanja. Najdemo jih kot epi-
�itne rastline, kar pomeni, da rastejo na drugih ra-
stlinah. Sočnice rastejo na večjem številu rastišč po 
vsem svetu; do danes so odkrili že dvajset različnih 
družin z izredno biotsko pestrostjo. Tudi pri nas 
najdemo naravna rastišča sočnic, med njimi je naj-
bolj poznan juvanov netresk Sempervivum juvanii, 
ki uspeva na skalnih stenah prisojne strani Donač-
ke gore, v Sloveniji edinem znanem nahajališču. 
Ljudje ga poznamo tudi pod imenom uhec, ker ima 
zdravilno moč pri bolečih ušesih.

Dvignjena greda v domačem vrtu

 V zmerno toplih podnebjih večino kaktusov in 
sočnic gojimo v posodah in jih v pozno jesen-
skem času prenesemo v hladna prezimovališča. 
Izziv na domačem vrtu pa lahko predstavlja za-
saditev s prezimno trdnimi kaktejami in sočnica-
mi, ki dopolnjujejo obstoječo hortikulturno ure-

ditev. V ta namen so najbolj uporabne nekoliko 
dvignjene grede, ki jih moramo skrbno pripravi-
ti. S skrbno izbiro svetle in sončne lege lahko na 
prostem gojimo zanimivo zbirko kaktej in sočnic, 
pri čemer ne smemo pozabiti na estetski vidik. 
Omenili smo dvignjene grede do vsaj 25 cm, da 
se voda dobro odceja s prepustno prstjo. Poseb-
no skrb posvetimo drenaži z nasutjem gramoza 
in starih črepinj glinenih loncev, nato dodamo 
drobnejši pesek in na koncu peščeno prst z dro-
birjem v katero sadimo rastline. Nikakor grede 
ne zasnujemo na betonski ali kakršni koli drugi 
nepropustni podlagi, ki bi oteževala odcejanje.

Izbor prezimno trdnih kaktej in sočnic

Izbor prezimno trdnih kaktej in sočnic je dokaj 
pester, in sicer nekatere vrste iz rodov Opuntia, 
Sempervivum, Agave, Sedum, Mesembrianthe-
mum …

Sajenje

Za sajenje kaktej in sočnic predhodno temeljito 
navlažimo prst v loncu, izkopljemo primerno 
jamo, nekoliko večjo kot je velikost lonca, izlon-
čimo rastlino, korenine razprostremo po dnu 
jamice ter posadimo tako globoko kot je bila 
v loncu. Nato potlačimo prst okoli koreninske 
grude. Na vrhu potrosimo do 5 mm drobirja in 
po nekaj dneh zalijemo, ko se je rastlina prijela. 
Pozorni smo, da je dovolj prostora za posame-
zno rastlino. 

Razmnoževanje

Razmnoževanje je pri večini vrst zelo enostavno z 
listnimi in stebelnimi potaknjenci, z delitvijo ali s 
cepljenjem. Nekoliko zahtevnejše je razmnoževa-

nje s semenom, vendar pa ta metoda omogoča pri-
dobitev točno določenih različič znotraj vrste in z 
ročnim opraševanjem nove hibride, kar je za prave 
ljubitelji velik izziv.

S pričujočim zapisom sem želela vzpodbuditi bral-
ce in bralke, da se sami lotijo gojenja kaktusov, kajti 
ponujajo veliko zabave, niso zahtevni glede oskrbe, 
predvsem pa lahko naše najmlajše vzpodbudimo h 
gojenju teh zanimivih rastlinic in jim privzgojimo 
občutek za naravo. Za začetek jih lahko povabimo 
na kakšno prodajno razstavo in jim kupimo všečen 
kaktus ali sočnico. 

Pa naj vam še prišepnem, da največji slovenski zbi-
ratelji in gojitelji kaktej ter sočnic niso primarno 
vrtnarji, vendar jih je svet teh zanimivih rastlinic 
tako očaral, da so to postali. Torej 
nikoli ni prepozno, da tudi sami 
poskusite z gojenjem teh skro-
mnih rastlinic, ki vam bodo obilo 
poplačale z bujnim cvetenjem.

 Štefanija Kos Zidar
 Šola za hortikulturo 
 in vizualne umetnosti Celje

Kakteje in sočnice so modni trend

Sempervivum juvanii - juvanov netresk

Opuntia fragilis- najsevernejši kaktus na svetu

Opuntia rutila zanimiva zaradi rdečkaste barve

Opuntia phaeacantha var. camachica – 

zelo odporna in bujna kakteja

Greda prezimno trdnih kaktej na Šoli za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 

(Š. Kos Z., 2010)
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ROZALIJA DERŽIČ
»Hiša z rožami zaživi,« je prepričana Rozalija, ki je v Bukošek prišla na moževo domačijo iz kraja Laze 
pri Veliki Dolini. Že ob prihodu si je zaželela, da bi kmetijo krasilo čim več cvetja, seveda pa le-to tudi 
danes ne manjka niti v hiši: »Sobne rastline so prav tako pomembne kot tiste, ki krasijo dvorišče, okna 
in balkone. Prav vse jih imam rada.« Z možem sta si ustvarila topel dom, sin je zaposlen, a tudi doma 
poprime za delo, saj si za svoje potrebe družina Deržič od okusne zelenjave do sočnega sadja pridela 
kar doma. Hčerko so izgubili v prometni nesreči in morda je tudi cvetje na svoj način nudilo tolažbo: 
»Življenje gre naprej. Nekako zmoreš. Mislim si, da bi bilo vso to cvetje tudi njej zelo všeč,« zašepeta 
Rozalija. Rozalijine surfinije so se uspešno uprle letošnjemu nenaklonjenemu vremenu: »Kot pravijo, 
surfinije so res muhaste in zahtevne, a so kraljice. Skrbim, da imajo pravo zemljo, ne škropim pa jih 
pretirano, saj nasploh ne maram škropiv. Moda balkonskega cvetja se je spreminjala, včasih si lahko 
dobil le pelargonije in bršljanke, nato pa so prišle surfinije v najrazličnejših odtenkih in en je lepši od 
drugega! Res pa je, da so meni zelo pri srcu barve in imam zato bolj pisano,« pojasni Rozalija, ki dan 
začne in konča z zalivanjem cvetja, čemur pritrdi tudi njena 80-letna tašča, ki je, kakor vsa družina, po-
nosna na Rozalijino pridnost: »Še v pesku uspejo njene rože! Kamor koli gre naša Rozika, s kolesom, 
avtom ali peš, vedno in povsod gleda cvetje in vedno se uči!«.

MARIJA ŠEKORANJA
Marija z Bizeljskega je ena izmed tistih 
pridnih ženic, ki so nenehno v pogonu 
in ki ne poznajo besede dolgčas. Poleg 
dela z rožami, brez katerih si ne pred-
stavlja življenja, skrbi tudi za zelenjavni 
vrt, saj tako njej kot možu Martinu ve-
liko pomeni, da si zelenjavo pridelujeta 
sama. Ker je mož hudo bolan, Marija 
poprime tudi za kosilnico in pokosi 
travnik. Smeje se ozre okoli sebe in 
pokima: »Vedno se najde kakšna zapo-
slitev, ampak nikoli ne bom godrnjala 
zaradi preobilice dela; tarnala bom šele 
takrat, ko bom videla, da delo je, pa ga 
ne bom zmožna opraviti,« pravi Ma-
rija, ki se je na Bizeljsko, na moževo 
domačijo, priselila iz Kostrivnice pri 
Rogaški Slatini. Če bi morala izbrati 
svoje najljubše cvetje, bi bila to brez 
dvoma vrtnica. Poleg zapeljivih vrtnic vseh barv ji okolico krasijo še mnoge cvetlice, med drugim 
zmajeva krila, velike okrasne koprive, ne manjka pa niti začimb – rožmarin, bazilika, majaron, ori-
gano – ki jih s pridom uporablja pri kuhanju in peki peciva. Za seboj ima že dolgo življenjsko pot, 
pa še vedno prekipeva od energije, veselja in volje do življenja. »Ljudje, omislite si cvetje – za dušo, 
za veselje! Ni lepšega kot zjutraj vstati in oditi na cvetoči vrt, kjer se ti nosnice napolnijo z oma-
mnim vonjem cvetlic. Po sprehodu v takšnem vrtu, ki je pravi balzam za dušo in srce, se takoj lažje 
dela,« je zatrdila Marija in se ljubeče dotaknila ene izmed svojih vrtnic, ki ji vračajo toliko ljubezni. 

BRANKO VIDENIČ
»Raj doma« nasta-
ja skozi tisoče ur, bi 
lahko rekli po ogledu 
vrta Branka iz Brežic. 
Upokojeni policist si 
je vedno želel imeti 
urejeno okolico doma 
in njegova skrb ter 
nega rastlin sta lahko 
zgled predanega lju-
biteljskega vrtnarja. Čeprav skromno trdi, da ima še 
veliko načrtov in da vrt še ni takšen, kakršnega si želi, 
pestrost rastlin ustvarja prijeten kotiček za sprostitev in 
druženje. Zdaj, v jesenskem času, so v ospredju tagetesi 
in jesenske astre v družbi okrasnih trav, skozi leto pa si 
iz kotička v kotiček vaš pogled podajajo najrazličnejše 
vrste, med drugimi tudi trobentice in rododendroni. 
Tudi skrb za trato mu je v veselje, seveda pa prizna, 
da je z vzdrževanjem zelenice veliko dela: »Ja, seveda, 
trikrat na leto gnojenje, dvakrat zračenje, redna košnja, 
pa vestno sklanjanje in iskanje novih bilk plevela,« se 
pri opisovanju rednih obredov zasmeji Branko. Pri na-
črtovanju mu pomaga tudi žena, ki se strinja, da vrt 
in predvrt vračata vso dobro energijo, ki jo skozi leto 
podarijo rastlinam. Ko je pred 20 leti prišel iz Cerkelj 
v Brežice, si je Branko zamislil prijazno okolico doma, 
zdaj pa se te sanje dopolnjujejo in uresničujejo, kar 
opazijo tudi prijatelji in znanci: »Sprašujejo me, kako 
to, kako ono, in če le vem, ker sem pač samouk, ki 
si pomaga z nasveti iz knjig, oddaj in podobnega, jim 
razložim in pokažem, zelo rad pa tudi podarim kaj iz 
svojega vrta - naj jim uspeva in kot meni vliva čim več 
veselja!« nam še zaupa Branko. 

VESNA GODLER
Vesno je za vrtnarjenje nav-
dušil pokojni oče, ki je imel 
izjemen občutek za rastline. 
Ko je pri 14 letih nenadoma 
očeta izgubila, si je obljubila, 
da bo, ko bo živela v hiši, svoj 
dom obdala z rastlinami. In to 
ji je uspelo. Pred njeno bole-
znijo so okna, balkoni, okolica 
hiše v Dobovi kipeli od cvetja, 
danes se trudi naprej po najboljših močeh, kolikor ji dovoljuje 
zdravje, da najrazličnejše cvetje razveseljuje njo in njeno druži-
no. Spomladi tako cveti najmanj 500 tulipanov, pomladno ve-
selje pa dopolnjujejo tudi čudoviti lokvanji. Vesna je še posebej 
vesela, da ji je uspelo v svoj zeleni svet vnesti glavno sestavino 
in veliko ljubezen – vodo. Vesni je voda posebej blizu, želela si 
je majhen ribnik, zdaj ima dva, zadaj za hišo pa jo razveseljuje 
bazen: »Voda je pomemben del mojega življenja, tudi sinova 
in mož jo imajo radi, rože, voda in živali pa ustvarjajo popol-
no harmonijo. V ribniku se igrajo ribice, imamo še malega 
maltežana in mačko, ki si ribice z radovednostjo ogleduje,« se 
zasmeji Vesna, ki je okolico svojega doma poimenovala z ime-
nom 'Vodna pomiritev'. Veliki ljubiteljici morja so zelo blizu 
sredozemske rastline: »Če bi lahko, bi celo hišo prestavila na 
morje. Nekaj pridiha si pričaram tudi s cvetjem, zato me skozi 
dneve spremljajo agava, mimoza, sivka, skratka vse, kar sobiva 
z vodo, ki je zame resnični vir življenja,« nam zaupa Vesna.

VLADKA DEGEN
Če redno nakupujete v eni izmed trgovin na Bizeljskem, pro-
dajalko Vladko gotovo že poznate. Ob našem prihodu na dom 
družine Degen sta nas najprej pozdravili hčerki, dvanajstletna 
Anja in triletna Zala. Vladkin mož je zaradi službe večkrat zdo-
ma in ravno te dni ga je službena obveznost popeljala v Nemči-
jo, a tudi njemu je pri srcu prijetno, vedoč, da Vladka tako srčno 
skrbi za dom. Hišo na Bizeljskem so si zgradili pred desetimi 
leti in jo takoj obdali z rožami vseh vrst. »Služba, vsakdanja 
gospodinjska opravila in skrb za vinograd so stva-
ri, ki človeku vzamejo veliko časa, a kljub temu je 
življenje mnogo lepše in lažje, če skrbiš še za rože. 
To mi je v veselje, cvetje mi vliva pozitivno ener-
gijo, moč in mi pomaga pri lajšanju zdravstvenih 
težav,« nasmejano pravi Vladka. Vladka, ki ji ob 
cvetju trenutke polepša tudi druženje v krogu soro-
dnikov, prijateljev, glasba ali kolesarjenje z družino, 
ima že od mladih let zelo rada rože vseh vrst, ko 
pa se odloča med trajnicami ali sezonskim cvetjem, 
raje izbere slednje. Pri balkonskem cvetju ima raje 
zmernost in usklajenost barvnih odtenkov, oblika 
pa je lahko bolj razgibana. Bo tudi hčerki uspela 
navdušiti za gojenje rož? Vladka ju pomenljivo po-
gleda in odgovori: »Mislim, da bom, saj je delo z 
rožami ljubezen, ki je kar nalezljiva.«
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RAZBOR POD LISCO – V Domu krajanov Razbor je zadnji avgu-
stovski petek potekala zanimiva glasbena prireditev. Na njej 
so Ljudske pevke z Razborja predstavile ljudske pesmi s svo-

je druge zgoščenke, ki je izšla na začetku letošnjega leta pod 
naslovom Nekdaj v starih časih ob močni podpori KŠTD Blaž 
Jurko Razbor. Duhovno in glasbeno bogastvo ljudske pesmi 
je dopolnila z zapetimi pesmimi še domača skupina Fantje z 
Razborja, z etno melodijami kvinteta Gamma iz Celja pa je 
bil večer prijetno zaokrožen.� S.�R.

CERKLJE OB KRKI - Koledniki iz Bušeče vasi so 12. septembra 
v gasilskem domu v Cerkljah ob Krki pripravili tradicionalno, 
že sedmo srečanje ljudskih pevcev in godcev. Pred lepim šte-
vilom poslušalcev so poleg gostiteljev zapele še Ljudske pev-
ke iz Rogatca, pevci Društva upokojencev Mirna in Fantje s 
Preske, na harmoniko so zaigrali Matic Zakšek ter harmoni-
karji iz Krške vasi, za dobro voljo v dvorani pa so s skečem 
poskrbeli člani dramske skupine z Mirne (na fotografiji). Bu-
šeški Koledniki so izkupiček srečanja, ki ga je povezovala Ka-
tarina Štefanič, namenili cerkljanskim gasilcem.� P.�P.

KRŠKO - V soorganizaciji Mestnega muzeja Krško in JSKD - 
Območne izpostave Krško je 15. septembra potekal prvi je-
senski večer z naslovom Pri Valvasorju doma: ženski obiski. 
»Valvasorja« so obiskale štiri raznovrstne ustvarjalke, večer 
pa je bil spleten iz predstavitve oblačilnega videza Josipine 
Hočevar in glasbe. Irena Ina Čebular iz brestaniškega Inšti-
tuta za svobodo oblačenja je oblikovala in izdelala ter pred-
stavila nastaja-
nje kostuma 
Josipine Hoče-
var, mecenke in 
gospodarstveni-
ce iz druge po-
lovice 19. stole-
tja, Josipino pa 
je interpretira-
la ljubiteljska 
igralka Ivanka 
Černelič Jure-
čič. Glasbeni 
gostji sta bili odlična sopranistka Mihaela Komočar in prav 
tako odlična citrarka Tinka Budič. »Doma« je bil tudi Janez 
Vajkard Valvasor (Zdenko Perec) in njegova žena Ana Maksi-
milana, roj. Čečker (Sonja Levičar). Atrij Mestnega muzeja 
Krško je bil polno zaseden z ljubitelji glasbe in častilci dedi-
ščine, predvsem življenja in dela Josipine Hočevar.
� Vir:�Kulturni�dom�Krško,�
� enota�Mestni�muzej�Krško

Ženski	obiski	pri	Valvasorju

Prizor�iz�„Valvasorjevega�doma“

Peli	in	godli	po	domače

Ljudske	pevke	z	Razborja	
izdale	zgoščenko

Ljudske�pevke�z�Razborja�-�Anica�Pavčnik,�Jožefa�Prah,�
Pavla�Žveglič�in�Ana�Vidic�so�bile�prvi�ponedeljek�v�
septembru�gostje�na�trboveljskem�radiu,�ker�brez�
zapete�ljudske�pesmi�ni�šlo.�

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

VABLJENI K VPISU ABONMAJEV 
ZA SEZONO 2010/11 DO 8.10.

BREZPLAČNE PRIREDITVE V TEDNU OTROKA:
Gledališče Zapik:

ZVERINICE IZ REZIJE
lutkovna predstava in ustvarjalna delavnica 

ponedeljek, 4.10, ob 17. uri,
ploščad pred KDK (avla KDK v primeru dežja)

Zavod Buffeto:

TAKŠNEGA CIRKUSA PA ŠE NE 
cirkuška show predstava

torek, 5.10, ob 17. uri,
ploščad pred KDK (avla KDK v primeru dežja)

Gledališče Koper:

NAOČNIK IN OČALNIK
igrana mladinska predstava

Režija: Jaka Ivanc; Igrajo: Gorazd Žilavec, 
Gregor Zorc, Žiga Saksida, Ajda Toman

sreda, 6.10, ob 16. uri,
ploščad pred KDK 

(predstava bo samo v primeru suhega vremena)

DOBORODELNI KONCERT ZA 
PRIZADETE V POPLAVAH 2010

sreda, 13.10, ob 19. uri, 
velika dvorana

BREŽICE – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobo-
va je 3. septembra v Knjižnici Brežice, 4. septembra pa še v 
dobovskem kulturnem hramu, pripravila predstavitev avto-
biografskega romana rojaka Franca Deržiča, ki je svoje ži-
vljenjske sanje od leta 1950 do danes uresničeval med Ri-
goncami in Kalifornijo, zato je knjiga tudi dobila naslov Med 

dvema svetovoma. Pogovor z avtorjem je vodil Rudi Stopar, 
v njem pa smo slišali, da se je avtor z družino v otroštvu ote-
pal z revščino. Njegovih sanj, ki so ga iz Rigonc gnale v širni 
svet, niso razumeli ne starši ne sorodniki ne prijatelji. Bili 
so in ostali na različnih bregovih, zato njegova pot v svet ni 
bila povsem brez ovir. V življenju je opravljal različna dela 
na različnih mestih, postal je pilot in si poklicno uresničil to, 
kar si je vedno želel. To je bilo resno delo, z živci na elastiki 
visoko pod nebom našega širnega planeta. Poleg redne služ-
be letenja je tudi poučeval bodoče pilote, za protiutež raz-
gibanega in prebijajočega se življenja pa mu je služila glas-
ba. Knjigo je namenil vsem, ki so z njim doživljali vsak svoj 
del usode, posvetil pa jo je svojim otrokom Sandiju, Sabini, 
Tanji, Simoni in Evi. Pa vsem svojim prijateljem in znancem 
in tistim, ki bodo to šele postali z branjem nenavadne, uni-
katne življenjske poti. � N.�Jenko�S.���

Življenje	med	dvema	
svetovoma	Franca	Deržiča

Franc�Deržič�v�brežiški�knjižnici,�v�ozadju�dobovski�
pevski�zbor

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 16. septembra v ga-
lerijskih prostorih pripravil otvoritev pregledne razstave 
Vladimirja Cedilnika, kjer je do 24. oktobra na ogled 68 
avtorjevih slik in grafik. 

Za to priložnost je bil izdan 
katalog, razstavo in izdajo 
kataloga pa sta poleg mu-
zeja omogočila Ministrstvo 
za kulturo RS in Občina Bre-
žice. Izbor del in postavitev 
razstave sta pripravila avtor 
in muzejska svetovalka Oži 
Lorber, ki je avtorja in nje-
gov bogat realističen in liri-
čen opus tudi predstavila. 
Kot je poudarila, so na pri-
čujoči razstavi »Slikarstvo 
in grafika Vladimirja Cedil-
nika« izpostavili izbrane ve-
dute, krajine in tihožitja iz 
avtorjeve zbirke ter grafike z vedutami mesta iz zbirke Posa-
vskega muzeja Brežice.
Ko v krogih ljubiteljev lepe umetnosti teče besede o likovnem 
pedagogu Vladimirju Cedilniku, Brežičani o njem mislimo in 
govorimo kot o »Breščanu«, vendar pa  umetnik vselej na svoj 
način da vedeti, da je bil rojen v Ljubljani (1937). Osnove li-
kovnega znanja je pridobil na ljubljanski Pedagoški akademi-
ji, kjer je diplomiral leta 1960 pri prof. Zoranu Didku in prof. 
Francu Uršiču. Ob pedagoški obveznosti na osnovni šoli v Bre-
žicah se je šele po letu 1980 začel intenzivneje posvečati sli-
karstvu in grafiki. Likovni javnosti se je predstavil na mnogih 
skupinskih in samostojnih razstavah. Zadnjih nekaj let se po-
sveča akvarelu, kjer v ospredje stopa njegova lirska narava. 
Ščepec lepote k otvoritvenemu večeru pa je mnogim prisotnim 
dodal še MePZ  KUD Brežice z dirigentoma Elizabeto in Dragu-
tinom Križanićem.� N.�Jenko�S.  

Vedute,	krajine	in	tihožitja	
Vladimirja	Cedilnika

Vlado�Cedilnik�in�Oži�Lorber�
ob�razstavljenih�slikah

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Pevska skupina Lavrencij z Rake je 
18. septembra gostovala tudi na Aninem glasbenem večeru, 
zadnjem v tej sezoni. Skupina, ki jo vodi Andrej Resnik, se 
je predstavila že na mnogih krajevnih prireditvah in priredi-
tvah ob občinskih praznikih, med drugim so se v minulem letu 
udeležili tudi revije posavskih zborov Pesem Posavja, sodelo-
vali na dobrodelnem koncertu Roberta Friškovca v Ljubljani, 

zapeli so tudi na koncertu tria Eroika. Prepevajo slovenske 
narodne pesmi, posebno ljubezen pa čutijo do dalmatinskih 
pesmi. S pesmijo obogatijo pogrebe in poroke, rojstne dne-
ve in druga praznovanja. »Lavrenciji«, ki jih je sedaj že 15, 
se tudi sicer zelo dobro razumejo in skupaj preživijo veli-
ko časa, to druženje pa popestrijo z glasbo, ki jih povezuje. 

V svoj nastop v Leskovcu pri Krškem so vključili še dva po-
savska umetnika: sopranistko Mihaelo Komočar ter mlade-
ga obetavnega kitarista Andreja Bona z Rake, ki po končani 
glasbeni šoli v Krškem svoje znanje izpopolnjuje v Zagrebu 
na Srednji glasbeni šoli Elly Bašić. � Darja�Hrastelj�

Raški	»Lavrenciji«	končali	
anine	večere

»Lavrenciji«�med�nastopom�v�cerkvi�sv.�Ane

VRHOVO -  V sklopu praznika občine Radeče širom celotne obči-
ne potekajo prireditve, posvečene radeškim občankam in obča-
nom. Tudi v Vrhovem so jim posvetili že tradicionalno glasbeno 
prireditev, ki so ji organizatorji – Prosvetno društvo Vrhovo letos 
nadeli naslov S pesmijo in z glasbo v jesen. V dvorani Prosvetne-
ga doma Vrhovo se je 4. septembra zbralo veliko število pevcev 

iz bližnje in daljnje okolice radeške občine, ki so z dobro glasbo 
privabili kulture željne goste od blizu in daleč. Večer so oboga-
tili pevska sekcija folklorne skupine Brusači iz Radeč, moški pev-
ski zbor »Svoboda« Radeče (na fotografiji), ljudski pevci iz Svib-
nega, vokalno-instrumentalna skupina sv. Peter Radeče, kvartet 
Jarica iz okolice Sevnice, vokalna skupina Un’s Trboul in Trebe-
ški drotarji iz Artič. Prireditev je obiskal tudi radeški župan Ma-
tjaž Han, glasbo pa sta z besedo združila Luka Klanšek in Urška 
Klajn. Uradnemu delu večera sta sledila pogostitev in druženje, 
ki sta tiste najbolj vztrajne v dvorani zadržala do poznih večer-
nih ur, gostje, ki so se na odru Prosvetnega doma znašli prvič, pa 
so bili nad odzivom gledalcev in gostiteljev navdušeni in hkrati 
obljubili, da se bodo v Vrhovo še z veseljem vračali.
� Urška�Klajn

S	pesmijo	in	z	glasbo	v	jesen

Posavske�barve�na�letošnjem�izboru�Miss�Slovenije�je�za-
stopala�21-letna�študentka�obramboslovja�iz�Leskovca�pri�
Krškem�Samantha�Sršen�(desno�na�fotografiji)�in�s�tem�na-
daljevala�tradicijo�udeleževanja�posavskih�deklet�na�naj-
bolj�prestižnem�lepotnem�tekmovanju�v�državi.�Samantha�
je�aktivna�tudi�v�teh�dneh,�ko�pomaga�očetu�Cvetku�v�kam-
panji�za�župana�občine�Krško.�Takole�je�minulo�soboto�s�
kolegicami�delila�promocijski�material�na�krški�tržnici.
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VOLILNA ENOTA 1
1.  mag. Hrvoje Teo Oršanič
2.  Željko Nikezič
3.  mag. Mateja Jankovič-Čurič
4.  Janko Petan
5.  Andrej Šmajgl
6.  mag. Boris Papac
7.  Anton Marolt
8.  Izet Hodžič
9.  Borut Škof

VOLILNA ENOTA 4
1.  Franci Gorišek
2.  Janez Kostanjšek
3.  Antonija Pinterič
4.  Barbara Brglez Beričnik
5.  Branko Plevel
6.  Bernardka Ogorevc
7.  Andrej Gerjevič

VOLILNA ENOTA 2
1.  Robert Budič
2.  Rajka Križanac
3.  Mitja Jankovič
4.  Jože Tomše
5.  Vida Tomše
6.  Stanislav ml. Ilc
7.  Romana Tomše
8.  Janez Srpčič

VOLILNA ENOTA 3
1.  Martina Živič
2.  Vesna Davidovič
3.  Igor Iljaš
4.  Anton Kmetič
5.  Romanca Mežnarec
6.  Jožica Budič-Škvarč

KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET 

2

IVAN SUŠIN

za nižje življenjske stroške, 
      nova delovna mesta 
      in vsestranski razvoj! 4“Spoštovane občanke in občani,

Če me boste izvolili za župana bom povezoval 
vse Vaše pozitivne ideje, ki jih bomo skupaj 
uresničevali. Izvajal bom zelo kvalitetno izdelan 
in realen program SLS, kakor tudi dobre 
programske točke vseh drugih političnih strank. 
Povezoval bom pozitivno energijo in kadre vseh 
političnih strank. Pri vodenju občine bom povabil 
k sodelovanju tudi vse druge kandidate za 
župana, da bodo lahko prispevali svoj pozitivni 
delež. Politiki različnih strank moramo biti 
najprej sodelavci in šele nato tekmeci, kajti vsi 
se moramo odločno zavzemati za isto stvar-za 
trajnostni razvoj občine Brežice in za boljše 
življenje Vas občanov!«.

Čas je za spremembe na boljše!”

Volimo SLS

ZA   župana občine Brežice
Volimo župana s številko 4  za naslednja 4 leta!

SPOŠTOVANE VOLIVKE IN VOLIVCI!

Kot ponosni občani občine Brežice se zavedamo ču-
dovitega okolja, v katerem živimo. Veliko je razlogov, 
da se tukaj počutimo dobro in če nam boste dali pri-
ložnost, bomo storili vse za večjo socialno varnost ter 
zdravo in ustvarjalno življenje ljudi in družin v naši 
občini.

Občinski odbor Zares Brežice je potrdil listo 29 kandi-
datov  Zares - nova politika  za volitve v občinski svet 
v štirih volilnih enotah občine Brežice.
 
Nosilci liste so:  v 1. volilni enoti  Nace Musar, v 2. 
volilni enoti Franc Golobič, v 3. volilni enoti Gregor 
Černoga  in v  4. volilni enoti  Branko Kostrevc.  Delo 
predsednika in celotnega občinskega odbora Zares – 
nova politika bo v prihodnje usmerjeno v vključeva-
nje čim večjega števila posameznikov pri oblikovanju 
zares sodobne občine Brežice na način, da bomo 
zagotovili  odgovorno vodenje in upravljanje vseh 
zadev v pristojnosti občine  ter dosledno  reševanje  
problemov in odprtih vprašanj v zadovoljstvo obča-
nov, krajevnih skupnosti in celotne občine. Na 
volitvah želimo doseči rezultat, ki so nam ga pred 
dvema letoma izkazale volivke in volivci, s 
katerim bo mogoče nadaljevati in nadgraditi 
dosedanjo vizijo stranke Zares-nova politika in 
doseči cilje za izboljšanje kvalitete življenja vseh 
občanov v naši občini. 

ZAUPAJTE NAM 
IN OBKROŽITE LISTO KANDIDATOV 
STRANKE ZARES NOVA POLITIKA, 

Zares - nova politika, Župančičeva 8, Ljubljana

1
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Delovanje Liberalne demokracije v občini Krško je bilo v preteklih letih prepoznavno. Naši svetniki v 
občinskem svetu so se aktivno vključevali v vse aktivnosti na nivoju občine ter krajevne skupnosti. Nikoli do 
sedaj nismo delovali kot stroga opozicija županovim predlogom, temveč smo podpirali projekte, ki so bili 
dobri in potrebni za našo skupnost, mnogokrat pa kritično in konstruktivno pripomogli, da so se predlogi 
in same izvedbe izboljšale.

Danes slišimo od mnogih političnih strank besede: prizadevali si bomo, zavzemali se bomo, zahtevali bomo, 
izdelali bomo… vendar so to prazne besede, če kasneje aktivno ne sodelujejo na vseh nivojih upravljanja. 
LDS ni ena takšnih strank, saj so naša nasprotovanja pri določenih predlogih vedno podkrepljena z argumenti 
ali boljšimi predlogi, kar smo nemalokrat dokazali, pa bili mnogokrat napačno interpretirani. Na naše minulo 
delo v preteklem mandatu smo ponosni, za to kar nas čaka pa izrazito zavzeti. Ne bomo naštevali velikih 
projektov: rente, pokritega bazena, obvoznice, knjižnice, obljubljali nova delovna mesta, navajali skrbi za 
malo gospodarstvo, kmetijstvo, zamenjave salonitnih cevi, urejanju infrastrukture… vsi ti projekti že do sedaj 
ne morejo biti volilni program posamezne stranke, temveč so naše skupne obveznosti, saj niso od včeraj. Vsi 
veliki projekti se odvijajo že vrsto let in so v različnih fazah, zato so nekatere obljube o takojšnjem začetku 
izgradnje tega ali onega že smešne. Veliko je odvisno od priprav občinske uprave, države, zakonodaje in 
nazadnje tudi od volje župana, občinskega sveta in zavzetosti posamezne svetnice ali svetnika. Res pa je, da 
moramo vsi skrbeti za čim bolj prijetno, strpno in zdravo počutje vseh občanov v našem bivalnem okolju. 
Smo tudi mnenja, da se nadomestilo za rabo zemljišč ne vključi v integrirani proračun, temveč se ga vodi 
ločeno in namensko porabi za boljšo kvaliteto življenja na našem področju.

Na teh volitvah se nismo odločili za svojega kandidata za župana. Več pozornosti posvečamo delu občinskega 
sveta in sodelovanju s sveti po krajevnih skupnostih. Podprli bomo vse dobre projekte, pobude in predloge, 
ki bodo v dobrobit občine Krško ter tistega kandidata za župana, ki lahko lokalni skupnosti največ ponudi.

Predstavitev programa in kandidatnih list bo v četrtek, 30.09.2010, ob 19.00 uri v Kulturnem domu Krško, 
kjer pričakujemo obisk predsednice Katarine Kresal.

Krško, september 2010

Uskladimo želje mest 
in podeželja s potrebami ljudi.

Nosilci list po volilnih enotah:
1. VE Šoln Jože 
2. VE Smodič Rudi
3. VE Ganc Roman
4. VE Sotošek Vojko
5. VE Nečemer Janez
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Ivan Molan, 
Vaš župan
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www.brezice.sds.si

Z Vašo podporo
bomo naredili še več!

7
ZA 

 občine Brežice

Osvežitev pri(ha)ja, 
izkušnje ostajajo!

1. volilna enota 
David Radej

2. volilna enota 
Miran Pavlič

3. volilna enota 
Rajmund Veber

4. volilna enota 
Boštjan Arh

5. volilna enota 
Silvo Krošelj

Velika osvežitev v Krškem 

D’ Palinka 
in druga presenečenja

sreda, 6. oktobra, ob 18. uri 
na ploščadi pred kulturnim 

domom krško
V primeru slabega vremena bo prireditev 

v Hotelu City.

www.socialnidemokrati.si/krsko

 » BReStAnicA  
sobota, 2. oktobra, ob 9. uri  

 » SenoVo
sobota, 2. oktobra, ob 11. uri  

 » RAKA
nedelja, 3. oktobra, ob 15. uri   

 » VeliKi PoDlog
ponedeljek, 4. oktobra, ob 16. uri  
 

 » PoDBočje
ponedeljek, 4. oktobra, ob 17. uri

Silvo krošelj, 
kandidat za 
župana, se 
predstavi:
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Spoštovane volivke in volivci,

10. oktobra boste oddali svoj glas.
Izberite novo priložnost. 

Pridružite se nam 
na poti sprememb, 

ki bo enakopravne občane vodila 
v odprto, perspektivno in močno 

občino, omogočila razvoj 
in kvaliteto bivanja.

Krško. Zmoremo več!

Vaš Cvetko Sršen

8. oktobra 2010 ob 19. uri 
vas vabim 

na zaključek volilne kampanje 
v Kulturni dom Krško, 

kjer bo nastopil 
Pihalni orkester Krško 

in Duo harmonik.

Vstop prost.
Vljudno vabljeni!
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Skupaj bomo naredili še več!2 kandidati za Občinski svet Občine Brežice
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Nataša Mihajlović

Kandidatka za županjo 
občine Brežice

3

SMS_jumbo_BREYICEi_4x3.indd   1 24.9.2010   8:18:26

Kot smo že zapisali v eni prej-
šnjih številk, je Posavski ob-
zornik eden tistih regionalnih 
projektov, ki brez popušča-
nja in vztrajno podpira idejo 
o Posavju kot zaokroženi ce-
loti v vseh pogledih, ne glede 
na politično usodo projekta 
pokrajine. Rezultati branosti 
po nacionalni raziskavi že ne-
kaj let zapored kažejo, da se 
je časopis uveljavil med bral-
ci vseh generacij v izredno vi-
sokem deležu in dosegel sta-
tus najbolj branega časopisa 
v regiji. 

Ker je časopis brezplačen, 
mu visoka branost neposre-
dno še ne zagotavlja trajnega 
obstoja in nadaljnjega razvo-
ja, saj mu materialne pogoje 
zagotavljamo na več načinov, 
med katerimi so tudi naroče-
ne objave večjih gospodar-
skih družb in organizacij, s 
trženjem oglasnega prostora 

O	Svetu	bralcev	po	volitvah
KRŠKO – V upravi Zavoda Neviodunum kot izdajatelja Posavskega obzornika 
smo se odločili, da z zbiranjem prijav za članstvo v Svetu bralcev nadaljuje-
mo po lokalnih volitvah in akcijo zaključimo do konca letošnjega leta.

in prispevkom občin v višini 
stroškov distribucije časopisa 
po gospodinjstvih. Žal so se 
razmere v Posavju tudi v tem 
pogledu močno poslabšale.

V Zavodu Neviodunum kot iz-
dajatelju časopisa smo se le-
tos odločili, da k premisleku 
o nadaljnjem razvoju časopi-
sa povabimo tudi predstav-
nike bralk in bralcev, ki jih 
bomo izbrali na podlagi pri-
jav zainteresiranih za sode-
lovanje. Prijavnice smo obja-
vili v treh poletnih številkah 
(16,17 in 18), odziv je bil lep, 
vendar pa razpoložljive prija-
ve še ne zagotavljajo izpol-
nitve vseh kriterijev, ki smo 
si jih zastavili glede sestave. 
Zlasti bi si želeli več odziva 
iz občin Sevnica, Radeče in 
Kostanjevica na Krki, pogre-
šamo tudi več prijav iz vrst 
mlajše generacije. Torej še 
vedno vabimo k sodelovanju!

Poleg tega smo med zbira-
njem prijav opazili, da se je 
za sodelovanje v Svetu bral-
cev prijavilo precej oseb, ki 
kandidirajo na letošnjih lo-
kalnih volitvah, nekateri tudi 
za najvišje funkcije v lokal-
ni upravi. To je po eni strani 
razumljivo, saj naj bi šlo za 
aktivne ljudi, ki jim ni vse-
eno, kaj se dogaja v njiho-
vem okolju in celotni regi-
ji. Vendar se želimo izogniti 
očitkom pristranskosti ali 
celo sodelovanja v predvo-
lilni kampanji, saj smo na-
povedali, da naj bi bila poli-
tična pripadnost samo eden 
od kriterijev izbire, tovrstna 
zastopanost pa čim bolj pe-
stra. Zato smo sklenili, da 
bomo akcijo dokončali po 
lokalnih volitvah, z zbira-
njem prijav pa seveda nada-
ljujemo.

 Zavod Neviodunum
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� fotografije:�arhiv�Občine�Sevnica

Vzgojiteljice vrtca v Sevnici so se z otroki v starosti od 3 - 6 
let že drugo leto zapored udeležile prometnega dne v Sev-
nici in aktivno sodelovali v cestno preventivni akciji Pravil-
no parkiraj – nasmehni se smešku. V septembru so z otro-
ci, najmlajšimi udeleženci v prometu, hodili na opazovalne 
sprehode in spremljali promet, prometne situacije, ravnanja 
različnih udele-
žencev v prome-
tu v bližini loka-
cij svojih vrtcev, 
kjer so že pred-
hodno preverjali 
pravilno parkira-
nje na parkiriščih 
v Sevnici. Na dan 
preventivne akci-
je je bilo aktivno 
udeleženih kar 
okoli 230 predšol-
skih otrok iz raz-
ličnih enot Vrtca 
Ciciban Sevnica. 
Na nepravilno 
parkiranih vozilih so pustili kiska, ki bo opozarjal voznika, 
da naslednjič parkira na za to označeno mesto oziroma je s 
svojim parkiranjem onemogočil varno pot najšibkejši skupi-
ni udeležencev v cestnem prometu - otrokom. Vozila, ki so 
bila parkirana po pravilih, so dobila smeška, ki je pohvalil 
voznika in je vzgled ostalim voznikom.  Vsi vozniki so lahko 
to nagrado shranili ali pripeli v svojem vozilu. Na terenu so 
se otroci srečevali v glavnem s pozitivnimi odzivi krajanov, 
voznikov in predvsem z odobravanjem mimoidočih ... Vsa-
ka skupina otrok pa je imela tudi letos še kar nekaj prime-
rov neupoštevanja prometnih pravil pravilnega parkiranja, 
na primer na pločnikih, prečno čez parkirni boks. Namen 
akcije je bil, da se otroci seznanjajo z varnim vedenjem in 
se učijo živeti in ravnati varno v prometu že v tem ranem 
otroškem obdobju, ter na ta način v aktivni vlogi pridobi-
vajo veščine povezane s prometno varnostjo, ki predstavlja 
osnovo za vse nadaljnje izkušnje v prometu. Prav je, da vsi 
skupaj sodelujemo in smo soudeleženi v skrbi za večjo pro-
metno osveščenost in  varnost v tej prometni preventivni 
nalogi za večjo prometno varnost vseh nas.

Poziv	občanom	občine	
Sevnica	za	prijavo	škode,	
ki	je	nastala	zaradi	poplav	
med	16.	in	20.	septembrom	

Občina Sevnica poziva vse občane občine Sevnica, da pri-
javijo neposredno škodo, ki je nastala na stvareh oziro-
ma infrastrukturi zaradi posledic poplav v času med 16. 
in 20. septembrom 2010. Rok za prijavo je do vključ-
no 1. oktobra 2010.

Prijavo lahko oddate pisno na naslov Občine Sevnica, 
Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, ali osebno v času uradnih 
ur na oddelku za okolje in prostor, v pisarni št. 119 v I. 
nadstropju Občine Sevnica. 

V prijavi je potrebno navesti čimbolj natančne podatke 
o nastali škodi (škoda na stavbah, škoda na dostopnih po-
teh, pojav plazov …), lokacijo nastale škode, naslov, par-
celno številko, katastrsko občino in podatke o lastniku, 
vključno z davčno in matično številko lastnika.

Do prijave so upravičeni tisti, ki: 
• prijavljajo škodo, ki je posledica naravne nesreče – po-

plave v času med 16.in 20. septembrom 2010 in ni po-
sledica posega človeka v naravo ali posledica vdora me-
teorne vode v kletne prostore,

• prijavljajo škodo, ki je nastala na gospodarskih, stano-
vanjskih in poslovnih objektih.

Hkrati vas obveščamo da je Vlada Republike Slovenije 
sprejela sklep, na podlagi katerega se:
• ocenjuje tudi škoda, ki je nastala v kmetijstvu, gozdar-

stvu in ribištvu.

Na osnovi prijav si bo škodo ogledala Občinska komisija.
� OBČINA�SEVNICA

Ureditev	cestne	povezave	
Grič	–	Drožanjska	
Pred prevzemom je investi-
cijski projekt Občine Sevni-
ca »Ureditev cestne poveza-
ve Grič-Drožanjska«. Zajemal 
je gradnjo nadomestnega mo-
stu čez Drožanjski potok z na-
vezavami na obstoječe cesti-
šče, prestavitev elektro, TK 
in KATV vodov ter izgradnjo 
javne razsvetljave na obmo-
čju mostu, ureditev Drožanj-
ske ceste  z meteorno kana-
lizacijo, delnimi širitvami in 
navezavami na obstoječe ce-
stno omrežje, opornimi zido-
vi, hodnikom za pešce, zašči-
to oziroma prestavitvijo vseh 
komunalnih vodov ter javno 
razsvetljavo v dolžini 850 m 
ter dokončanje odseka lokal-
ne ceste NHM-Grič, asfalta-
cija in varovalne ograje v 
dolžini 552 m. Manjka še po-
stavitev prometne signaliza-
cija ter morebitne pomanj-
kljivosti, ki se bodo odkrile 
na prevzemnem pregledu, 
dogovorjena pa je tudi po-
novna zasaditev dreves na 
odseku nekdanjega drevore-
da. Pogodbena vrednost in-
vesticije je znašala 500.000 
EUR, vendar bo končna šte-
vilka višja zaradi dodatnih 
del na Drožanjski cesti, ki 

so se, kljub predhodno pri-
pravljeni projektni doku-
mentaciji izkazala kot ne-
obhodna, zaradi celovitosti 
vseh ureditev ter upošteva-
nja pogojev upravljavcev ko-
munalnih vodov ter lastnikov 
mejnih površin. Opravljene 
so bile ureditve meteornega 
odvodnjavanja na zgornjem 
pododseku, opornih zidovih 
na spodnjem ter še posebej 
na kabliranju elektro-voda, 
ki je bil prej prostozračen, 
ter na novi trasi TK voda, 
prav tako na spodnjem od-

seku. Izvesti je bilo potreb-
no priključke na predhodno 
vgrajeni glavni kanal fekal-
ne kanalizacije, ki so sicer 
del sekundarnega kanaliza-
cijskega omrežja, vendar so 
bili zaradi predhodnega iz-
vajanja cestnih ureditev 
vključeni že zdaj. Prav tako 
je bilo nujno prestaviti tudi 
daljši pododsek primarnega 
vodovoda na srednjem odse-
ku. Nepredviden strošek je 
postalo tudi izdatno poliva-
nje vozišča ceste v poletnih 
mesecih za omilitev pra-

šenja. Izvajalec del je bilo 
podjetje Nivo d. d. iz Celja, 
s katerim je Občina podpisa-
la pogodbo. Gradbena dela 
po pogodbi so se na odseku 
ceste Grič pričela izvajati v 
septembru lani, sredi okto-
bra pa tudi na Drožanjski ce-
sti z rušenjem obstoječega 
vozišča na zgornjem podod-
seku in gradnjo meteornega 
odvodnjavanja. Investicijski 
projekt je sofinancirala Služ-
ba Vlade Republike Sloveni-
je za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, v sku-
pnem znesku 410.000 EUR. 
Gradbena dela so praktično 
trajala 12 mesecev, vključno 
z izrazito neugodnimi tremi 
zimskimi meseci. Žal so ure-
ditve predstavljale zgolj za-
ključek praktično dveletne 
predhodne gradnje na obmo-
čju Drožanjske ulice in širše, 
ki pa so spadale k sklopom 
drugih ureditev. Zato je ra-
zumljiva tudi občasna slaba 
volja stanovalcev in uporab-
nikov ceste, ki se jim za vse 
težave iskreno opravičujemo 
in zahvaljujemo za sodelova-
nje in upamo, da bo končna 
izvedba izboljšala pogoje ži-
vljenja v tej ulici.

Končna�ureditev�Drožanjske�ceste

Ureditev	trga	v	Šentjanžu
V sklopu celovitega urejanja trga v Šentjanžu je izvajalec 
del, podjetje Timi gradbeništvo d.o.o. iz Krškega, rekon-
struiral in asfaltiral priključek lokalne ceste Šentjanž – Kal. 
V tem sklopu je bila izvedena cestna kanalizacija, zgrajen 
betonski zid, ki je omogočil razširitev cestišča ter možnost 
izvedbe novih parkirnih mest ter hodnika za pešce v dolži-
ni 120 metrov. S tem se je zelo izboljšala prometna varnost 

vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev. Istočasno se 
nadaljujejo ureditvena dela v okolici cerkve Janeza Krstni-
ka, prostorov krajevne skupnosti Šentjanž in pošte, ki bodo 
dobile novo podobo. Na novo bodo urejene dostopne poti, 
ki bodo v večini tlakovane, zaradi uskladitve s celotno ure-
ditvijo bo adaptirana in posodobljena kapelica, katere zu-
nanjost se bo ujemala s cerkvijo, na novo in bo urejena tudi 
javna razsvetljava. Načrtovane so tudi zasaditve živih mej in 
drevja, ki bo obnovljenemu trgu vdihnilo življenje. S predvi-
denimi posegi bo prostor v okolica cerkve, prostorov krajev-
ne skupnosti Šentjanž in pošte preoblikovan v trg in bo po-
menil velik prispevek k urejenosti kraja.   

V�sklopu�celovitega�urejanja�trga�v�Šentjanžu�je�bil�
rekonstruiran�in�asfaltiran�priključek�lokalne�ceste�
Šentjanž�–�Kal.

Cesta	skozi	Sevnico
V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste skozi Sevnico, na 
odseku med novim poslovnim objektom, ki je v gradnji, in 
bencinskim servisom na Prešernovi ulici v Sevnici, je bilo po-
trebno zaradi širitve vozišča, izgradnje kolesarske steze in 
hodnika za pešce ter vgradnje komunalnih in energetskih vo-
dov, odstraniti obstoječa drevesa med voziščem ceste in ob-
stoječim parkiriščem. Predvidena je ponovna zasaditev dre-
ves na stanje končnih ureditev na tem odseku, ki zajemajo 
tudi preplastitev obstoječega parkirišča.

Mostna	povezava	Sevnica	-	Log
Družba Savaprojekt d.d. iz Krškega je pripravila gradivo za 
pridobivanje smernic za načrtovanje predvidenih prostorskih 
ureditev. Načrtovana mostna povezava Sevnica – Log, pred-
stavlja dodatno premostitev reke Save, s katero bo razbre-
menjen trenutno edini most čez Savo pri Boštanju in bo slu-
žila kot vzhodna povezava občinskega upravnega središča ter 
starega mestnega jedra na levem bregu Save, z razvojem ur-
banega prostora na desnem bregu Save. S tem bo omogoče-
na dodatna širitev urbanega središča Sevnice na desni breg 
Save, pri čemer bo nova cestna povezava prevzela funkcijo 
obvozne ceste. V okviru nove mostne povezave je predvide-
na še prestavitev regionalne ceste Radeče – Breg – Sevnica 
– Brestanica in ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov 
na glavni železniški progi Zidani Most - Dobova s prestavitvi-
jo R3/679 na severno stran železniške proge. Glede na to, 
da nova mostna povezava posega v območje Državnega lo-
kacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, je Vlada Repu-
blike Slovenije na pobudo Občine Sevnica sprejela sklep, s 
katerim je dala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje pro-
storskih ureditev lokalnega pomena, nove mostne poveza-
ve v območju predmetnega državnega lokacijskega načrta. 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom bodo določeni 
pogoji za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo. V skladu z veljavno zakonodajo je bil no-
silcem urejanja prostora v začetku meseca septembra poslan 
osnutek načrta hkrati s pozivom, da v roku 30 dni po prejemu 
gradiva izdajo smernice za načrtovanje. Na podlagi preje-
tih smernic bo izdelan dokument Analiza smernic, ki bo vse-
boval tudi seznam strokovnih podlag in aktivnosti, ki jih bo 
potrebno izvesti v nadaljnjem postopku za dokončanje pro-
jekta na podlagi prejetih zahtev nosilcev urejanja prostora.

Pločniki	Dolnje	Brezovo
Izvajalec del na projektu »Pločniki Dolnje Brezovo in spre-
mljevalna infrastruktura« je pričel s pripravljalnimi deli. Pro-
jekt, ki obsega  izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, fekal-
ne kanalizacije in obnovo ceste od prepusta Kolarjev graben 
do podjetja Inplet v dolžini 240 metrov, je vreden 116 tisoč 
EUR in je delno financiran s strani Službe vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in razvoj. V času od podpi-
sa pogodbe z izbranim izvajalcem CGP d.d. Novo mesto, je 
le-ta uvedel v delo podizvajalca KOP Brežice. Prejšnji teden 
je bilo izdano soglasje za delno zaporo ceste, tako da bo iz-
vajalec pričel z deli predvidoma v naslednjih dneh. 

Daljnovod	Beričevo	-	Krško
Župan se je s sodelavci in članom komisije iz Krajevne sku-
pnosti Tržišče sestal s predstavnikom investitorja, Elektro – 
Slovenija d.o.o., v vezi dostopnih poti v Krajevni skupnosti 
Tržišče na projektu daljnovod  Beričevo - Krško. Glavna tema 
uvodnega in terenskega dela sestanka je bila pregled in dolo-
čitev kritičnih točk dostopnih poti, ki jih bo potrebno sanirati 
pred samo gradnjo daljnovodnih stebrov, da se zagotovi nor-
malna prevoznost cest za potrebe gradnje daljnovoda Beri-
čevo – Krško. Trenutno se na projektu izvajajo gozdni pose-
ki, ki bodo končani do konca letošnjega leta, v naslednjem 
letu pa se predvideva začetek gradnje daljnovodnih stebrov 
in elekromontažnih del na daljnovodu. 

Preventivna	akcija	Pravilno	
parkiraj	–	nasmehni	se	Smešku

Pravilno�parkirani�avtomobili�so�si�
prislužili�Smeškota.

www.obcina-sevnica.si
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OBČINSKa	VOLILNa	KOMISIJa	
OBČINE	SEVNICa	objavlja:

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08), v zvezi z 
določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 - UPB1, 54/07 - Odl.US), Občinska 
volilna komisija Občine Sevnica objavlja naslednji 

SEZNaM	KaNDIDaTOV	
IN	LIST	KaNDIDaTOV

Za	ŽUPaNa	IN	OBČINSKI	SVET	
OBČINE	SEVNICa	Za	VOLITVE

10.	OKTOBER	2010

Kandidati za župana so:

1. RADO KOSTREVC, roj. 21.02.1961
naslov: Krmelj 86, Krmelj
poklic: profesor zgodovine in sociologije, 
specialist managementa
delo: predavatelj na šoli za ravnatelje
Predlagatelj: Socialni demokrati

2. SREČKO OCVIRK, roj. 05.11.1969
naslov: Podvrh 31, Zabukovje
poklic: inženir kmetijstva
delo: župan Občine Sevnica
Predlagatelj: Slovenska ljudska stranka

3. TOMAŽ LISEC, roj. 19.02.1978
naslov: Dolenji Boštanj 104, Boštanj
poklic: univerzitetni diplomirani politolog
delo: svetovalec v poslanski skupini SDS
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka

Občinska volilna komisija Občine Sevnica vse občane občine 
Sevnica obvešča, da bo v nedeljo, dne 10. oktobra 2010, pote-
kalo splošno glasovanje na rednih lokalnih volitvah. Volili bomo 
župana Občine Sevnica, člane Občinskega sveta Občine Sevnica 
ter člane svetov krajevnih skupnosti. 

Volivci bodo obveščeni o volišču, na katerem bodo lahko glaso-
vali. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, po možnosti 
pa tudi obvestilo občinske volilne komisije.

Volivce, ki bodo na dan glasovanja odsotni, obveščamo, da bo 
predčasno�glasovanje potekalo na Občini Sevnica, v sejni sobi, 
in sicer 05.,�06.�in�07.�oktobra�2010,�od�9.00�do�17.00�ure.

Obvestiti vas želimo tudi o volitvah po pošti, volitvah na domu 
in volitvah na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom.

Volivci, ki so v domovih za starejše občane, pa nimajo stalne-
ga prebivališča v domu, volivci, ki se bodo nahajali na zdra-
vljenju v bolnišnici oziroma ki bi bili v zaporu oziroma priporu, 
lahko zahtevajo glasovanje�po�pošti. Zahtevek za glasovanje 
po pošti mora biti vložen pri Občinski volilni komisiji Občine 
Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, najpozneje 10 dni pred 
dnem glasovanja, to je do�30.�septembra�2010.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, mo-
rajo vložiti zahtevo do�07.�oktobra�2010, da želijo glasovati�
na�svojem�domu, in sicer na naslov Občinska volilna komisija 
Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica.

Prav tako morajo volivci, ki želijo glasovati na posebnem voli-
šču, ki je dostopno invalidom, svojo namero sporočiti Občinski 
volilni komisiji Občine Sevnica do�07.�oktobra�2010.

Na dan splošnega glasovanja, to je 10.�oktobra�2010, ne bo 
mogoče vlagati pisnih ali ustnih zahtev za takšna glasovanja. 
Upoštevajo se samo vloge, ki bodo prispele do teh datumov.

Vsi obrazci so na voljo na sedežu Občinske volilne komisije ali 
na spletni strani Občine Sevnica.

Seznami kandidatov za volitve župana Občine Sevnica, članov 
Občinskega sveta Občine Sevnica ter članov svetov krajevnih 
skupnosti so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica ter 
oglasni deski občine in posameznih krajevnih skupnosti.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEVNICA
Marko LISEC, univ.dipl.prav.

predsednik 

Liste kandidatov za občinski svet so:

vOLiLna enOta 1 (7 čLanOv)

1. Ime liste: 
ZARES – NOVA POLITIKA

Predlagatelj:
ZARES – NOVA POLITIKA

Predstavnik liste kandidatov: 
DEJAN KMETIČ, BOŠTANJ 59A, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. JOŠKO ŽVAR, BLANCA 22, BLANCA
2. ALEŠ SIRK, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 111, LOKA PRI 

ZIDANEM MOSTU
3. TADEJA MEDVEŠEK, BLANCA 36, BLANCA
4. BORIS BLATNIK, BLANCA 98A, BLANCA
5. DRAGO MIRT, BLANCA 62, BLANCA
6. TANJA PEKLAR, BLANCA 6, BLANCA
7. SABINA PINOZA, RAČICA 30, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

2. Ime liste:
LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Predlagatelj:
HELENA KLOBASA IN SKUPINA VOLIVCEV

Predstavnik liste kandidatov:
HELENA KLOBASA, BLANCA 23, BLANCA

Lista kandidatov: 
1. FRANC PAVLIN, BLANCA 12, BLANCA

3. Predlagatelj:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH

Ime liste:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH
Predstavnik liste kandidatov:

TJAŠA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. DAMJAN BOŽIČ, ŽURKOV DOL 21, SEVNICA
2. NATAŠA PINOZA, LEDINA 56, SEVNICA
3. SIMON PEKLAR, BLANCA 6, BLANCA
4. MARINA BUNARKIĆ, BREG 6, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
5. MIHAEL IMPERL, OREŠJE 22A, SEVNICA
6. ILIJA BUNARKIĆ, BREG 6, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

4. Ime liste:
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predlagatelj:
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov:
RADO GOLOB, RAČICA 29A, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Lista kandidatov: 
1. MARJAN ZIDARIČ, LOKA PRI ZID. MOSTU 56, LOKA PRI 

ZIDANEM MOSTU
2. IRENA KOTESKA, LOKA PRI ZID. MOSTU 62, LOKA PRI 

ZIDANEM MOSTU
3. ZVONKO IVANDIĆ, OKROGLICE 28, LOKA PRI ZIDANEM 

MOSTU
4. MARIJA KOŽAR, ŠENTJUR NA POLJU 23, LOKA PRI 

ZIDANEM MOSTU
5. BRANKO PODLOGAR, ŽIROVNICA 10, LOKA PRI ZIDANEM 

MOSTU

5. Ime liste:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

Predstavnik liste kandidatov:
ANTON LISEC, DOLENJI BOŠTANJ 104, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. JOŽE ŽUPANC, POKLEK NAD BLANCO 54A, BLANCA
2. ZVONKO TUHTAR, OREHOVO 89, SEVNICA
3. MERI KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA
4. GREGOR KORENE, ŽIGRSKI VRH 32, SEVNICA
5. ALOJZ STEGENŠEK, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 92A, 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
6. MILAN KLENOVŠEK, RAZBOR 29B, LOKA PRI ZIDANEM 

MOSTU
7. BOŠTJAN OSTROVRŠNIK, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 50, 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

6. Predlagatelj:
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

Predstavnik liste kandidatov:
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Ime liste:
JOŽEF ŽNIDARIČ, NASELJE HEROJA MAROKA 4, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. MIRKO SLEMENŠEK, DOLNJE BREZOVO 33, BLANCA
2. JOŽE HOČEVAR, DOLNJE BREZOVO 37, BLANCA
3. MARIJA ŽNIDERIČ, DOLNJE BREZOVO 2, BLANCA
4. LUDVIK CESAR, RAZBOR 8C, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
5. ALOJZIJA JAGODIČ, METNI VRH 4A, SEVNICA
6. JOŽE PEKLAR, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 77, LOKA PRI 

ZIDANEM MOSTU
7. ALOJZ POŽUN, KLADJE NAD BLANCO 5A, BLANCA

7. Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Ime liste:

Predstavnik liste kandidatov:
NEJA HAFNER, OREHOVO 78, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. ANDREJ HAFNER, OREHOVO 78, SEVNICA

8. Ime liste: 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov:

ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC

Lista kandidatov: 
1. SREČKO OCVIRK, PODVRH 31, ZABUKOVJE
2. JOŽE IMPERL, RAZBOR 21, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU,
3. HERMINA ŠANTEJ, RAČICA 35, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
4. BOŽIDAR BECI, RAZBOR 44, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
5. JANEZ PODLESNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI 17B, 

ZABUKOVJE
6. MAJDA JAZBEC, DROŽANJE 13, SEVNICA
7. ROMAN ŽVEGLIČ, STRŽIŠČE 4, ZABUKOVJE

9. Ime liste:
SOCIALNI DEMOKRATI

Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI

Predstavnik liste kandidatov:
FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA

Lista kandidatov:
1. JOŽEF ROŠTOHAR, SELCE NAD BLANCO 10, BLANCA
2. ROBERT CIGOLE, RAČICA 43, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
3. JOŽICA ARNŠEK, ZABUKOVJE 73, ZABUKOVJE
4. MARJETA MEKE, KLADJE NAD BLANCO 6, BLANCA
5. DANIJEL BEVC, SLAP 6, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
6. BRANKA NUNČIČ KLANŠEK, OKROGLICE 54 A, LOKA PRI 

ZIDANEM MOSTU
7. JANEZ RADEJ, BLANCA 107, BLANCA

vOLiLna enOta 2 (7 čLanOv)

1. Ime liste:
ZARES – NOVA POLITIKA

Predlagatelj:
ZARES – NOVA POLITIKA

Predstavnik liste kandidatov:
DEJAN KMETIČ, BOŠTANJ 59A, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. DRAGO KROŠELJ, POT NA ZAJČJO GORO 16, SEVNICA
2. DEJAN MARCOLA, NASELJE HEROJA MAROKA 10, 

SEVNICA
3. SANJA GORANOVIĆ, POD VRTAČO 17, SEVNICA
4. FRANC JURMAN, POD VRTAČO 15, SEVNICA
5. ALEN TKALEC, POD VRTAČO 3, SEVNICA
6. KARMEN VODOPIVC, POT NA ZAJČJO GORO 11, SEVNICA
7. DOMEN KELNERIČ, PRVOMAJSKA ULICA 54, SEVNICA

3. Ime liste:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH

Predlagatelj:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH
Predstavnik liste kandidatov:

TJAŠA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. ROK PETANČIČ, TRG SVOBODE 32, SEVNICA
2. GREGA VAVTAR, GLAVNI TRG 8, SEVNICA
3. NEVA STARC, NASELJE HEROJA MAROKA 17, SEVNICA
4. MATJAŽ ČAMERNIK, NASELJE HEROJA MAROKA 10, 

SEVNICA
5. TINA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA
6. ROK VOVK, BOHORSKA ULICA 10, SEVNICA
7. BOJAN ZAKŠEK, OB GOZDU 19, SEVNICA

4. Ime liste:
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predlagatelj:
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov:
RADO GOLOB, RAČICA 29A, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Lista kandidatov: 
1. JOŽE GORIŠEK, TRG SVOBODE 32, SEVNICA 
2. ESTERA SAVIĆ - BIZJAK, FLORJANSKA ULICA 120, 

SEVNICA
3. PETER ŽURAJ, NASELJE HEROJA MAROKA 1, SEVNICA
4. IVANA ZEMLJAK, PLANINSKA CESTA 40, SEVNICA

5. Ime liste:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predstavnik liste kandidatov:
ANTON LISEC, DOLENJI BOŠTANJ 104, BOŠTANJ

Seznanitev	občanov	
o	lokalnih	volitvah
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Lista kandidatov
1. ŠTEFAN TERAŽ, KRULEJEVA ULICA 11, SEVNICA
2. TANJA NOVŠAK, POD VRTAČO 19, SEVNICA
3. DRAGO SLUKAN, POD VRTAČO 16, SEVNICA
4. JURIJ ORAČ, KOZJANSKA ULICA 11, SEVNICA
5. VESNA POVŠE, DROŽANJSKA CESTA 57, SEVNICA
6. MARKO KOTAR, GRIČ 3, SEVNICA
7. URŠKA OBLAK, RIBNIKI 81, SEVNICA

6. Ime liste:
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

Predlagatelj:
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov:
RADO UMEK, CESTA NA DOBRAVO 46, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. JOŽEF ŽNIDARIČ, NASELJE HEROJA MAROKA 4, SEVNICA
2. FRANC ERNESTL, CANKARJEVA ULICA 16, SEVNICA
3. ANA DERNAČ, RIBNIKI 54, SEVNICA
4. ZOFIJA SENICA, OREHOVO 2, SEVNICA
5. STANISLAV RESNIK, OB GOZDU 5, SEVNICA
6. MARTIN ŽNIDARŠIČ, STANETOVA ULICA 4, SEVNICA
7. LJUDMILA HILDA LIPOVŠEK, GLAVNI TRG 6, SEVNICA

7. Ime liste:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Predstavnik liste kandidatov:
NEJA HAFNER, OREHOVO 78, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. BLAŽ JENE, KVEDROVA CESTA 45, SEVNICA
2. MATILDA TOMAŽIN, KVEDROVA CESTA 50, SEVNICA
3. MATJAŽ TRAVEN, DROŽANJSKA CESTA 103, SEVNICA

8. Ime liste:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov:

ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC

Lista kandidatov: 
1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, BOHORSKA ULICA 17, SEVNICA
2. FRANČIŠKA ZEMLJAK, RIBNIKI 26, SEVNICA
3. JOŠKO KOVAČ, BOHORSKA ULICA 30, SEVNICA
4. VOJKA ZUPANČIČ, SAVSKA CESTA 7A, SEVNICA
5. PAVEL ZAGODE, GRIČ 15, SEVNICA
6. JOŽICA TRAVEN, GLAVNI TRG 3, SEVNICA
7. ZVONE KOŠMERL, POD VRTAČO 18, SEVNICA

9. Ime liste:
SOCIALNI DEMOKRATI

Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI

Predstavnik liste kandidatov:
FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA

Lista kandidatov:
1. BREDA DRENEK SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, 

SEVNICA
2. DEJAN KRALJ, NASELJE HEROJA MAROKA 19, SEVNICA
3. STANISLAVA ŽIČKAR, CANKARJEVA ULICA 7, SEVNICA
4. TATJANA POVALEJ, CESTA NA DOBRAVO 19, SEVNICA
5. IVAN BIDERMAN, POT NA ZAJČJO GORO 75, SEVNICA
6. JELKA ROBAR, CESTA NA GRAD 33, SEVNICA
7. ĐEMAL HADJIJALI, NASELJE HEROJA MAROKA 25, 

SEVNICA

vOLiLna enOta 3 (5 čLanOv)

1. Ime liste:
ZARES – NOVA POLITIKA

Predlagatelj:
ZARES – NOVA POLITIKA

Predstavnik liste kandidatov:
DEJAN KMETIČ, BOŠTANJ 59A, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. FRANC POVŠE, DOLENJI BOŠTANJ 138, BOŠTANJ
2. ANDREJ METELKO, ZAVRATEC 4, STUDENEC
3. SABINA TOVORNIK, DOLENJI BOŠTANJ 55C, BOŠTANJ
4. MATJAŽ MLAKAR, STUDENEC 70, STUDENEC
5. ROBERT OREŠKOVIČ, BOŠTANJ 18D, BOŠTANJ

3. Ime liste:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH

Predlagatelj:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH
Predstavnik liste kandidatov:

TJAŠA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. DAVID KOZINC, DOLNJE IMPOLJE 5, STUDENEC
2. TJAŠA METELKO, HUDO BREZJE 16, STUDENEC
3. CIRIL DOLINŠEK, ŠMARČNA 8, BOŠTANJ
4. UROŠ GORENC, STUDENEC 71, STUDENEC
5. TOMAŽ MLAKAR, HUDO BREZJE 6B, STUDENEC

4. Ime liste:
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predlagatelj:
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov:
RADO GOLOB, RAČICA 29A, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Lista kandidatov: 
1. STANE KOKOVE, ROVIŠČE 21, STUDENEC
2. JOŽE NOVAK, BOŠTANJ 58, BOŠTANJ
3. NADA ŽELEZNIK, ROVIŠČE 18, STUDENEC
4. MILAN DJURDJEVIĆ, LUKOVEC 35, BOŠTANJ

5. Ime liste:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predstavnik liste kandidatov:
ANTON LISEC, DOLENJI BOŠTANJ 104, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. TOMAŽ LISEC, DOLENJI BOŠTANJ 104, BOŠTANJ
2. ALOJZ MRGOLE, DOLENJI BOŠTANJ 137, BOŠTANJ
3. CVETKA LINDIČ, DOLENJI BOŠTANJ 99, BOŠTANJ
4. DRAGO KOZINC, DOLNJE IMPOLJE 5, STUDENEC
5. GREGOR UDOVČ, JELOVEC 7, BOŠTANJ

6. Ime liste:
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

Predlagatelj:
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov:
JOŽEF ŽNIDARIČ, NASELJE HEROJA MAROKA 4, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. MAKSIMILIJAN REDENŠEK, BOŠTANJ 36A, BOŠTANJ
2. JANEZ LEVSTIK, MRTOVEC 9A, BOŠTANJ
3. MAJDA MURN, DOLENJI BOŠTANJ 56, BOŠTANJ
4. JOŽEFA GOLE, RADNA 24, BOŠTANJ
5. ANTON HABINC, LUKOVEC 1B, BOŠTANJ

7. Ime liste:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Predstavnik liste kandidatov:
NEJA HAFNER, OREHOVO 78, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. GREGOR SIMONČIČ, DOLENJI BOŠTANJ 33, BOŠTANJ 
2. MARIJA SIMONČIČ, DOLENJI BOŠTANJ 33, BOŠTANJ 

8. Ime liste:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov:

ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC

Lista kandidatov: 
1. ALOJZ ZALAŠČEK, BOŠTANJ 53, BOŠTANJ
2. JANOŠ JANC, ARTO 5, STUDENEC
3. STANKA LISEC, LUKOVEC 18, BOŠTANJ
4. JANEZ DIVJAK, DOLNJE ORLE 1, STUDENEC
5. VINCENC KNEZ, ŠMARČNA 17, BOŠTANJ

9. Ime liste: 
SOCIALNI DEMOKRATI

Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI

Predstavnik liste kandidatov:
FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA

Lista kandidatov:
1. JOŽE UDOVČ, BOŠTANJ 17 C, BOŠTANJ
2. ROMAN NOVŠAK, DOLENJI BOŠTANJ 3, BOŠTANJ
3. MARIJA NOVAK, STUDENEC 19, STUDENEC
4. JURAJ ŠLOGAR, LOG 116 A, BOŠTANJ
5. ALBERT VIZLAR, DOLENJI BOŠTANJ 82, BOŠTANJ

vOLiLna enOta 4 (6 čLanOv)

1. Ime liste: 
ZARES – NOVA POLITIKA

Predlagatelj:
ZARES – NOVA POLITIKA

Predstavnik liste kandidatov:
DEJAN KMETIČ, BOŠTANJ 59A, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. ANDREJA JAMŠEK, KAMENICA 7, KRMELJ
2. FRANC BASTARDI, KRMELJ 24E, KRMELJ
3. IVANKA LINDIČ, TRŽIŠČE 38B, TRŽIŠČE
4. NATAŠA MAJCEN, ŠENTJANŽ 6, ŠENTJANŽ
5. SEBASTJAN HOČEVAR, KRMELJ 84, KRMELJ
6. IRMA POVŠE, PAVLA VAS 12A, TRŽIŠČE

3. Ime liste:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH

Predlagatelj:
PUM – POSAVSKA UNIJA MLADIH
Predstavnik liste kandidatov:

TJAŠA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. MITJA GOLE, CEROVEC 22, ŠENTJANŽ
2. NEVENKA FLAJS, BREZJE 2, KRMELJ
3. TOMAŽ HRIBAR, PIJAVICE 8A, TRŽIŠČE
4. JASMINA PODLESNIK, ŠENTJANŽ 58, ŠENTJANŽ
5. INES ZGONC, BREZJE 8, KRMELJ
6. PETRA MESERKO, KRMELJ 70A, KRMELJ

4. Ime liste:
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predlagatelj:
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov:
RADO GOLOB, RAČICA 29A, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Lista kandidatov: 
1. BOŠTJAN REPOVŽ, ŠENTJANŽ 24A, ŠENTJANŽ
2. RUDI BEC, KRMELJ 86, KRMELJ
3. DUŠAN ZAPLATAR, TRŽIŠČE 16A, TRŽIŠČE
4. PETRA MAJCEN, ŠENTJANŽ 6, ŠENTJANŽ
5. JOŽE LESJAK, KRMELJ 32, KRMELJ
6. ALENKA BAŠA, SLANČJI VRH 2B, TRŽIŠČE

5. Ime liste:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Predstavnik liste kandidatov:
ANTON LISEC, DOLENJI BOŠTANJ 104, BOŠTANJ

Lista kandidatov:
1. IVAN OREŠNIK, OSREDEK PRI KRMELJU 1, ŠENTJANŽ
2. IRENA DOBNIK, KRMELJ 24, KRMELJ
3. FERDI KOVAČ, TRŽIŠČE 47A, TRŽIŠČE
4. DRAGO BERK, GABRIJELE 1A, KRMELJ
5. VESNA PERKO, ŠENTJANŽ 84, ŠENTJANŽ
6. DANICA BLAŽIČ, TRŽIŠČE 36, TRŽIŠČE

6. Ime liste: 
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

Predlagatelj: 
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Predstavnik liste kandidatov: 
JOŽEF ŽNIDARIČ, NASELJE HEROJA MAROKA 4, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. DUŠAN MOČNIK, KRMELJ 22 B, KRMELJ
2. VINCENC SITAR, ZGORNJE VODALE 7, TRŽIŠČE
3. ALEKSANDRA DERMELJ, BUDNA VAS 11, ŠENTJANŽ
4. ANA KOS, KRMELJ 101, KRMELJ
5. ANTON GOLOB, TRŽIŠČE 11B, TRŽIŠČE
6. AVGUŠTIN UMEK, ŠENTJANŽ 40, ŠENTJANŽ

7. Ime liste: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Predstavnik liste kandidatov:
NEJA HAFNER, OREHOVO 78, SEVNICA

Lista kandidatov: 
1. JOŽE JENE, KAPLJA VAS 6 A, TRŽIŠČE 
2. MELITA BUNDERŠEK, KLADJE PRI KRMELJU 10, ŠENTJANŽ

8. Ime liste: 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov:

ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC

Lista kandidatov: 
1. JANEZ KUKEC, TRŽIŠČE 11E, TRŽIŠČE
2. STANISLAV ERMAN, ŠENTJANŽ 92, ŠENTJANŽ
3. MARTA KRALJ, VRHEK 5, TRŽIŠČE
4. ANDREJ REPŠE, BIRNA VAS 7A, ŠENTJANŽ
5. PETER JAMŠEK, MALKOVEC 16, TRŽIŠČE
6. JOŽICA REPOVŽ, PODBORŠT 30, PODBORŠT

9. Ime liste: 
SOCIALNI DEMOKRATI

Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI

Predstavnik liste kandidatov:
FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA

Lista kandidatov:
1. RADO KOSTREVC, KRMELJ 86, KRMELJ
2. SLAVICA MIRT, HINJCE 9, KRMELJ
3. DEJAN SKOPORC, KOLUDRJE 7B, ŠENTJANŽ
4. RENATA OSRAJNIK, KRMELJ 89, KRMELJ
5. ANDRAŽ ZUPANČIČ, KRMELJ 84, KRMELJ

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEVNICA
 Marko LISEC, 

univ.dipl.prav., predsednik 
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Občina Krško k energetski 
učinkovitosti pristopa traj-
nostno ob zavedanju nuj-
nega nižanja stroškov za 
energente, ustvarjanje no-
vih poslovnih priložnosti, ki 
jih prinašata učinkovita raba 
energije in uvajanje obno-
vljivih virov energije, vse to 
ob misli na hkratno izbolj-
šanje življenjskega standar-
da občanov in kot prispevek 
k varovanju okolja. V ta na-
men je bila skupaj s sredstvi 
Evropske unije ustanovljena 
Lokalna energetska agencija 
(LEAD), ki pokriva Posavje, 
Dolenjsko in Belo Krajino, v 
sodelovanju s katero je bila 
pripravljena tudi razpisna 
dokumentacija za projekt 
energetsko učinkovite obči-
ne. Agencija vodi energetsko 
računovodstvo in opravlja 
vlogo energetskega mana-
gerja za potrebe Občine Kr-
ško in nekaterih ostalih občin 
v regiji. Področje delovanja 
agencije LEAD je usmerje-
no predvsem  v energetsko  
učinkovitost objektov v jav-
nem sektorju, spodbujanje, 
osveščanje in promoviranje 

Občina	Krško	je	energetsko	najbolj	
učinkovita	slovenska	občina!
Občina Krško je z načrtovanim trajnostnim razvojem energetske učinkovitosti in ustvarjanjem spodbu-
dnega okolja za rabo obnovljivih virov energije med 14 prijavljenimi občinami prejela priznanje Ener-
getsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji.

učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije.

Področje ocenjevanja je za-
jemalo javne stavbe, kjer je 
Občina Krško zgradila novo 
športno dvorano pri OŠ Juri-
ja Dalmatina, z upoštevanjem 
vseh predpisov učinkovite 
rabe energije (v nadaljeva-
nju URE) in tako specifično 
rabo energije omejila na 100 

kwh/m2, energetsko obnovi-
la osnovno šolo in na novo 
zgradila vrtec na Raki, s či-
mer je bil dosežen 25 % pri-
hranek energije, prenovila 
vrtec Leskovec, pri katerem 
se pričakuje nižja poraba 

energije za ravno tako 25 %, 
prenovila vrtec Krško, delov-
no enot Kekec, kjer bo zniža-
nje porabe energije na rav-
ni 20 %, energetsko obnovila 
OŠ Leskovec, ocena prihran-
ka energije je 25 %.

Na področju javne razsve-
tljave je bila izvedena me-
njava starih sijalk z varč-
nimi in izvedba regulacije 

svetlobnega toka, s čimer 
zmanjšujemo svetlobno 
onesnaževanje, poleg tega 
je sprejet tudi projekt celo-
vite obnove javne razsve-
tljave v letu 2010/11 v vre-
dnosti 1.9 mio €.

Za ogrevanje stanovanj na 
področju kotlovnic je pote-
kala zamenjava energenta 
kurilnega olja z zemeljskim 
plinom, kot čistejšim virom 
energije, ki prihrani 40 % pri 
izpustih CO2. 

Področje ocenjevanja je za-
jemalo tudi izgradnjo sonč-
nih elektrarn, ki je planirana 
na območju Termoelektrarne 
Brestanica, in sicer z močjo 
504 kW in na deponiji Ko-
stak z močjo 750 kW. Opti-
malna raba obnovljivih vi-
rov energije za ogrevanje 
in hlajenje poslovne stav-
be Kostak, kjer prenovljeni 
objekt z URE in OVE prihrani 
131 kwh/m2 . 

Na ocenjevanem področju 
energetske izrabe odpad-
kov je za potrebe ogreva-
nja poslovnih objektov na 
zbirnem centru Spodnji Sta-
ri Grad – Kostak Krško, v po-
stopku izvedbe projekt ogre-
vanja iz lesne biomase iz 
»plavja« hidroelektrarn. S 
tem ukrepom se zmanjša iz-
pust CO2 za 7,9 ton na leto.

ZaHVaLa
Župan občine Krško Franc Bogovič se zahvaljuje vsem 
udeležencem, ki so nesebično priskočili na pomoč pri 
zaščiti in odstranjevanju posledic poplav v občini Krško, 
kajti povodenj, ki je še enkrat več povezala občane ob-
čine Krško, in organiziranost služb je prepoznala tudi mi-
nistrica za obrambo Ljubica Jelušič.
Zahvala gre vsem občanom, prostovoljcem, prostovolj-
nim gasilskim društvom, Poklicni gasilski enoti Krško, 
enotam Civilne zaščite, Društvu potapljačev Vidra, pod-
jetju Kostak Krško, podjetju Žarn Krško, Nogometnemu 
klubu Krško, sodelavcem v občinski upravi ter vsem de-
lodajalcem, ki so omogočili prostovoljnim gasilcem ude-
ležbo pri zaščiti, reševanju in sanaciji poplav. 

Občinska uprava Občine Krško je pripravila obrazce za oceno 
delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči, ki bo 
štela kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic na-
ravne nesreče, če bo Vlada Republike Slovenije za naravno 
nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, 
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode na stva-
reh in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Obrazec za delno škodo na stavbah lahko pridobite v glav-
ni pisarni Občine Krško vsi oškodovanci v naravni nesreči, ki 
ste utrpeli škodo na stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih 
objektih med 18. in 21. septembrom in jo predložite najka-
sneje do 7. oktobra na Občino Krško. Občinska komisija bo 
v naslednjih dneh na podlagi podanih prijav na terenu po-
pisovala nastalo škodo. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega 
dela pripravite podatke o lokaciji, in sicer parcelno števil-
ko in podatke o lastniku, vključno z davčno in enotno matič-
no številko občana.

Občina	Krško	zbira	prijave	za	
oceno	delne	škode	na	stavbah,	
povzročene	po	naravni	
nesreči,	do	četrtka,	7.	oktobra

Prvi uporabniki bodo omrežje 
lahko začeli poskusno upora-
bljati v začetku meseca okto-
bra. V okoljih, kjer so prido-
bljene služnostne pogodbe 
in je hrbtenično omrežje že 
zgrajeno, bo uporaba omogo-
čena predvidoma do konca 
letošnjega leta, v ostalih de-
lih občine pa bo vsem gospo-
dinjstvom posredovana ob-
java, kdaj se bodo priključki 
izvajali.

V zaključeni prvi fazi gradnje 
je končano več kot 115 km hrb-
tenične kabelske kanalizacije 
in položeno več kot 135 km 
hrbteničnih optičnih kablov. S 
tem projektom je Občina Kr-
ško, na območju belih lis, omo-
gočila 2.881 novih priključk-
ov na odprto širokopasovno 
omrežje, kjer se za omogo-
čen priključek, v skladu z raz-
pisom in pogodbo, šteje, ko je 

Občina	Krško	omogočila	2.881	novih	
priključkov	na	širokopasovno	omrežje	

omrežje od objekta oddaljeno 
manj kot 200 m.

Zgrajeno optično omrežje za-
gotavlja najvišjo kakovost, za-
nesljivost in varnost delovanja 
storitev. Omrežje prihodnosti 
nudi neomejene in simetrične 
hitrosti dostopa do interneta, 
internetne telefonije, televizi-
je ter osnovo za vse sedanje in 
bodoče širokopasovne storitve. 

Do sedaj zgrajeno širokopa-
sovo omrežje se je financi-
ralo delno iz proračuna Re-
publike Slovenije, delno iz 
proračuna Občine Krško in 
sredstev Evropske unije iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj – ESRR: 2. Ra-
zvojna prioriteta: Gospodar-
sko-razvojna infrastruktura: 
Prednostna usmeritev: 2.2. 
Informacijska družba. 

Občinski svet Občine Krško je 
v mesecu maju sprejel koncept 
gradnje odprtega širokopasov-
nega omrežja elektronskih ko-
munikacij v občini Krško, v ka-
terem so podana izhodišča in 
pogoji za nadaljevanje gradnje 
omrežja. Koncept predvideva 
tudi izvedbo javnega razpisa 
za delno povrnitev stroškov iz-
vedbe sekundarnega omrežja 
in priključkov, ki jih je potreb-
no še zgraditi in jih bodo izva-
jali posamezni uporabniki.

Upravičenci po javnem raz-
pisu, ki bo predvidoma obja-
vljen do konca meseca sep-
tembra, so fizične osebe s 
stalnim prebivališčem v obči-
ni Krško, ki so lastniki stano-
vanjske stavbe do katere so 
izvedli zemeljska dela na pri-
ključku oziroma na sekundar-
nem omrežju v skupni dolži-
ni več kot 50 m v lastni režiji.

Upravičeni stroški so stroški, 
ki so nastali v zvezi z grad-
benimi in eventualno obr-
tniškimi deli ter se povrne-
jo v višini 3 EUR/m izvedenih 
del, pri čemer se kot osnova 
za izračun upoštevajo dolži-
ne priključkov in sekundar-
nih vodov, ki na posamezni-
ka presegajo 50 m. 

Upravičenec mora vložiti po-
polno vlogo z vsemi zahte-
vanimi obrazci in prilogami. 
Razpisna dokumentacija bo od 
dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpola-
go na sedežu Centra za podje-
tništvo in turizem Krško (CPT 
Krško), Cesta krških žrtev 46, 
Krško, na spletnih straneh CPT 
Krško (www.cptkrsko.si) pod 
rubriko Aktualno in na sple-
tni strani Občine Krško (www.
krsko.si) pod rubriko Javni raz-
pisi. 

V sredo, 15. septembra, je župan občine Krško Franc Bo-
govič podpisal pogodbo z ministrico za kulturo Majdo Šir-
ca o sofinanciranju obnove gradu Rajhenburg.

Podpis pogodbe je potekal v Ljubljani v prostorih Ministrstva 
za kulturo, ki je imelo na voljo 11.000.000 evrov. Gre za iz-
jemno uspešen razpis Občine Krško na natečaj ministrstva 
za kulturo, saj  bo za namen celostne prenove gradu Rajhen-
burg prejela 3.000.000 evrov, kar je bil najvišji možni znesek.

Čas prenove gradu bo trajal dve leti, zato bo že pozno jeseni 
izdan javni razpis za izvajalca obnovitvenih del, ki bodo po-
tekala nadaljnje leto in pol, ko mora biti grad v celoti pre-
novljen. Projekt celotne prenove gradu Rajhenburg je oce-
njena na 5.000.000 evrov.

Za obnovljeni grad Rajhenburg so pripravljene pestre vse-
bine, in sicer posodobitev in prenova zbirke muzeja novej-
še zgodovine, v okviru katere bo predstavljena zgodovinska 
zbirka Brestanice, mogoče si bo ogledati zgodovino  menihov 
trapistov, v sklopu katere bo butik z ročno izdelano čokola-
do. Prav tako bo v prenovljenem gradu Rajhenburg poročna 
dvorana, gostinski lokal, trgovina s spominki in vinoteka iz 
posavskega področja.

V sredo, 15.9.2010, je na Dednem Vrhu potekala otvoritev 
obnovljene ceste v dolžini 700 metrov. Modernizacija ceste 
je potekala v sklopu sanacije zemeljskega plazu, ki je zaradi 
preobilice padavin poškodoval cestišče in ogrozil stanovanj-
sko hišo Lipar. Prenova je zajemala 700-metrski cestni odsek, 
na katerem je bilo urejeno odvodnjavanje. Pred prenovo ce-
ste in po končani sanaciji plazu pod stanovanjsko hišo Lipar so 
bila izvedena tudi gradbena dela podbetoniranja ceste, kar je 
hkratna rešitev tako za cestni odsek kot za stanovanjsko hišo.

Časovna dinamika izvajanja aktivnosti je odvisna predvsem 
od podpisa služnostne pogodbe z lastniki nekaterih zemljišč. 
Za gradnjo pločnikov in gradnjo ter obnovo infrastrukture na 
Sremiški cesti, od križišča z Zdolsko cesto, je v izdelavi pro-
jektna dokumentacija za dolžino cca. 1000 m. Na prvotnih 
250 metrih je načrtovan obojestranski pločnik, v nadaljeva-
nju pa pločnik na desni strani cestišča. Poleg izgradnje ploč-
nikov in javne razsvetljave se bo hkrati izvršila rekonstrukcija 
ceste, priključkov in dostopov, obnovljen bo obstoječi  sistem 
mešane kanalizacije z novo meteorno in fekalno kanalizacijo. 

Sofinanciranje	obnove	gradu	
Rajhenburg

Cesta	na	Dednem	Vrhu

V Obrigheimu v 
Nemčiji je 11. 
septembra pote-
kal tradicional-
ni Killianov se-
jem, na katerem 
se predstavljajo 
tako domači po-
nudniki dobrot 
kot povabljeni 
gostje. Med nji-
mi so bile tudi 
članice Aktiva kmečkih žena, ki so se sejma, kot predstavni-
ce pobratenega mesta Krško, udeležile že 18. leto zapored. 
Obrigheim so obiskali tudi  predstavnika zmajarskega dru-
štva Krilo Krško, predstavniki folklorne skupine DKD Svobo-
de Senovo. Delegacija občine Krško, ki jo je vodila podžupa-
nja Ana Nuša Somrak, si je v okviru obiska ogledala izjemno 
zanimivo zdraviliško kobilarno Hoher Odenwald, prvo in naj-
večjo farmo s konjskim mlekom v Nemčiji. Killianov sejem 
je kot vedno ponudil priložnost za predstavitev naše občine 
in utrjevanje vezi s tistimi, ki prijateljstvo med dvema po-
bratenima občinama gradijo že 28 let. 

Občina Krško obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave RS 
za zaščito in reševanje z dne 27. 9.2010 pričela z zbiranjem 
vlog oškodovancev v tekoči kmetijski proizvodnji na pridel-
kih, kmetijskih zemljiščih in živalih, in sicer od 29. 9.2010 
do vključno 19. 10.2010. Zaradi hitrejšega in enostavnej-
šega dela pripravite kopijo subvencijske vloge za leto 2010 
in na njej označene GERK-e, na katerih je nastala škoda za 
več kot 30 %, za škodo na kmetijskih zemljiščih pripravite 
parcelno št. in k.o., za popis škode na živalih pripravite sub-
vencijsko vlogo z označitvijo kategorije živali, ki je pogini-
la oz. se pogreša. Vloge sprejemamo v glavni pisarni Občine 
Krško v času uradnih ur.

Obiskali	Killianov	sejem	
v	Obrigheimu

Gradnja	pločnikov	na	
Sremiški	cesti	v	Krškem

Prijava	škode	na	pridelkih,	
zemljiščih	in	živalih
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e voda v brežiški občini. Tre-
nutno poteka organizaci-
ja gradbišča ter zakoličenje 
trase, v oktobru bodo ste-
kla dela za izgradnjo 5,56 
km fekalne kanalizacije za 
vasi Globoko, Dečno selo in 
Mali Vrh. 

Finančna konstrukcija pro-
jekta za izgradnjo kanaliza-
cije Globoko vključuje 29 % 

Občina Brežice je podpisa-
la pogodbo za izgradnjo 3. 
faze sekundarne kanalizacije 
za priključevanja na čistilno 
napravo Globoko. Izvajalca 
del, izbrana na javnem raz-
pisu, sta podjetji KOP d.d. 
Brežice in CGP Novo mesto.  
Dela v vrednosti 1,4 milijona 
evrov se bodo pričela v me-
secu oktobru, zaključek in-
vesticije je načrtovan v na-
slednjem letu. 

Projekt Izgradnja sekundar-
ne kanalizacije za priklju-
čevanje na ČN Globoko bo 
omogočil odvajanje sani-
tarnih odpadnih vod in pri-
ključitev na primarni kana-
lizacijski sistem Globoko ter 
s tem pripomogel k izbolj-
šanju kakovosti površinskih 

četrtek, 30.9.2010
Otvoritev del z likovne kolonije pri sv. Antonu v Drenovcu na 
Bizeljskem, prostori KS Bizeljsko ob 18. uri, organizator TD 
Bizeljsko in Kozjanski park Podsreda 

petek, 1.10.2010 
Izvedba kantate iz opere Carmina Burana in 17. letni kon-
cert Mešanega pevskega zbora Viva (koprodukcija MePZ Viva 
z zborom sv. Nikolaja iz Litije in filharmoničnim orkestrom 
Collegium Musicum iz Potsdama), Kulturni dom Krško ob 20. 
uri, organizator MePZ Viva in JSKD OI Brežice (informacije o 
vstopnicah na 07 49 90 650 ali 031 473 224) 

Nogometni turnir za dekleta, igrišče pri OŠ Cerklje ob Krki 
ob 19. uri, organizator ŠD Sušica 

sObOta, 2.10.2010 
Srečanje upokojencev iz obmejnih društev (DU Dobova-Ka-
pele in DU Brdovec), Kulturni dom Dobova ob 18. uri, orga-
nizator DU Dobova-Kapele 

nedeLja, 3.10.2010 
JESEN V GADOVI PEČI - 1. srečanje vinogradnikov Gadove peči, 
Velikega Trna, Sremiča in ostalih društev Podgorjanske vinske 
ceste, kjer bo postavljen največji sod v Gadovi peči, Gadova 
peč ob 16. uri, organizator Društvo vinogradnikov Gadova peč 

pOnedeLjek, 4.10.2010 
Otvoritev razstave ročnih del stanovalcev DU Brežice in te-
den odprtih vrat, prostori DU Brežice ob 15. uri (ogled raz-
stave od 5. do 8.10, od 9. do 17. ure), organizator DU Brežice 

tOrek, 5.10.2010
Koncert ob otvoritvi novih prostorov Glasbene šole Brežice 
in promociji novega klavirja, prostori Glasbene šole Brežice 
ob 18. uri, organizator Glasbena šola Brežice 

Predstavitev dosežkov projekta PRSTaN - Posavske regionalne 
stične točke za nevladne organizacije (2009-2010), prostori 
LRF Posavja – Prstan (CPB 3, Brežice) ob 10. uri, organizator 
Lokalna razvojna fundacija Posavja – PRSTaN 

sreda, 6.10.2010 
Svečana predaja v namen prenovljenega zaodrja Prosvetne-
ga doma Globoko, Prosvetni dom Globoko ob 18. uri, orga-
nizator KS Globoko 

četrtek, 7.10.2010 
Otvoritev modernizirane JP Cerklje ob Krki in otvoritev tr-
govskega objekta (otvoritev JP Cerklje ob Krki – vhod voja-
šnica in otvoritev trgovskega objekta) ob 16. uri, organiza-
torja KS Cerklje ob Krki in Market Dušak 
 

petek, 8.10.2010 
Odkritje spominskega obeležja MSNZ TO, Velika Dolina ob 16. 
uri, organizatorja KS Velika Dolina in OZVVS Brežice 

4. nogometni turnir med vasmi KS Cerklje ob Krki, OŠ Cer-
klje ob Krki ob 19. uri, organizator ŠD Sušica 

sObOta, 9.10.2010 
Osrednja prireditev ob prazniku KS Cerklje ob Krki (kultur-
ni program, podelitev plaket in priznanj, družabno srečanje 
krajanov), Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 19. uri, organiza-
tor KS Cerklje ob Krki 

nedeLja, 10.10.2010 
Turnir v odbojki med vasmi KS, Črešnjice ob 14. uri, organi-
zator TŠKD Črešnjice 

četrtek, 14.10.2010 
Domoznanska prireditev - potopis CAMINO SANTIAGO DE COMPO-
STELA, popotnika Antona Vučajnka iz Dobove (Santiago de Com-
postela po Jeruzalemu in Rimu tretja najbolj znana in čaščena 
romarska pot na svetu. Pot, na kateri ga je spremljala tudi psič-
ka Kana, je Anton Vučajnk prehodil že drugič), Dvorana Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice ob 18. uri, organizator Knjižnica Brežice 

petek, 15.10.2010 
Svečana akademija ob 35. obletnici delovanja Društva inva-
lidov občine Brežice, dvorana MC Brežice ob 16. uri, organi-
zator Društvo invalidov občine Brežice

Odkritje spominske plošče pri družini Vrstovšek (Mali vrh 21) 
ob 16. uri, organizator OZVVS Brežice

sObOta, 16.10.2010 
Dan odprtih vrat - predstavitev Radiokluba Elektron Brežice, 
klubski prostori (Trg izgnancev 12a v Brežicah) od 9. do 12. 
ure, organizator Radioklub Elektron Brežice 

9. tradicionalna Sromeljska pešpot (pešpot je dolga 15 km, 
je lahko prehodna in dobro označena), start pri Okrepčeval-
nici Kranjčič na Silovcu ob 10. uri, organizator TD Sromlje 

13. mednarodni ju-jitsu turnir Slovenija Open za pokal Bre-
žic (mednarodna tekma), ŠD Dobova ob 10. uri, organiza-
tor DBV Katana 

nedeLja, 17.10.2010 
Tradicionalni vodeni pohod po Grajski pešpoti z zaključnim 
druženjem na gradu Bizeljsko, zbirno mesto pri informativni 
tabli KS Bizeljsko ob 9. uri, organizator TD Bizeljsko 

pOnedeLjek, 18.10.2010
Teden odprtih vrat VDC Krško-Leskovec (Enota Brežice) - v 
prostorih Enote VDC Brežice (Trdinova 1, Brežice) v času od 
18. do 22.10., med 8. in 14. uro, organizator VDC Krško-Le-
skovec 

Mednarodni tabor »Premikamo meje - zbliževanje generacij 
in kultur« od 18. do 22. 10. - v okviru tabora bodo potekale 
različne medgeneracijske delavnice in kulturni dogodki, med 
drugim enodnevna »okupacija mesta Brežice« in celovečerni 
koncert etno glasbe, organizator OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 

Program	prireditev	Brežiškega	
oktobra	2010

Spoštovane občanke in občani občine Brežice,
pred nami je praznik občine Brežice, ki ga obeležujemo z različnimi prireditvami in dogodki, kjer svojo ustvarjalnost 
in dosežke predstavljajo društva iz naše občine. V letošnjem oktobru se bomo ob druženju in obisku mnogih priredi-
tev veselili skupnih uspehov – uresničili smo številne zastavljene projekte, prepričan sem, da bomo z dobrim sodelo-
vanjem tudi v prihodnje nadaljevali z uspehi na vseh področjih. Prijazno vabljeni na družabne, kulturne in športne 
prireditve Brežiškega oktobra!
� Ivan�Molan,�župan�občine�Brežice

Občina Brežice obvešča občane, da je začela z zbiranjem pri-
jav oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic poplav 
v času med 17. in 20. septembrom 2010, posebna občinska 
komisija na podlagi podanih prijav oškodovancev na terenu 
že popisuje nastalo škodo. 

Prijava škode
Nastalo škodo zaradi poplav lahko občani prijavijo na tele-
fonski številki 07 620 5551 do 11.10.2010.
Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega dela komisije za popis 
škode prosimo oškodovance, da do prihoda popisovalcev pri-
pravijo naslednje podatke:
1. parcelna številka zemljišča, na katerem stoji objekt
2. neto uporabna površina objekta
3. davčna številka lastnika objekta
4. enotna matična številka občana (EMŠO) lastnika objekta
5. številka bančnega računa (TTR)

Obvestilo	–	odprt	račun	za	nakazilo	
pomoči	prizadetim	v	poplavah	

v	občini	Brežice
Občina Brežice obvešča, da so svetniki Občinskega sveta 
Občine Brežice na 8. izredni seji (27.9.2010) sprejeli sklep 
o dodatnih namenskih prihodkih proračuna za l. 2010 in 
razporeditvi le-teh ter sklep o prerazporeditvi sredstev za 
namen pomoči prizadetim v nedavnih poplavah. Občina 
Brežice je v okviru svojega proračuna za poplave v l. 2010 
odprla poseben račun, na katerega lahko nakažete sred-
stva za pomoč prizadetim v poplavah 2010 v občini Brežice:

Občina Brežice št. 01209-0100008385 sklic:

Za pravne osebe 00 7300001
Za fizične osebe 00 7301001

Z namenom nakazila: 
Humanitarna pomoč za poplave 2010 v občini Brežice.

Prijava	škode	na	stvareh	
zaradi	posledic	poplav	
v	času	med	17.	in	20.9.2010

Podpisana	pogodba	za	izgradnjo	sekundarne	
kanalizacije	za	priključevanje	na	ČN	Globoko

lastnih sredstev Občine Bre-
žice, preostanek pa pred-
stavljajo pridobljena sred-
stva iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (regionalne 
spodbude). 

Kmalu tudi začetek izgra-
dnje sekundarne kanaliza-
cije za priključevanje na 
ČN Brežice 

V teku je tudi že postopek 
za izbiro izvajalca za izgra-
dnja sekundarne kanalizaci-
je za priključevanje na ČN 
Brežice v naseljih Brežice-
Marof ter Mali Obrež in Ve-
liki Obrež. Projekt izgradnje 
kanalizacije  je izredno po-
memben za ohranjanje in iz-
boljšanje čistega okolja, saj 
naselja ležijo v neposredni 

bližini vodovarstvenega ob-
močja.

Projekt predstavlja dogradi-
tev obstoječega kanalizacij-
skega sistema Brežice in Do-
bova (zgrajeni so že primarni 
zbirni kanali in ČN Brežice na 
Mostecu) v dolžini 3,49 km 
ter dodatna priključitev za 
520 enot (PE). Investicija v 
vrednosti skoraj enega mili-
jona evrov se začenja izvajati 
v letu 2010, zaključek projek-
ta je predviden v letu 2011. 

Finančna konstrukcija – 
29,3 % sredstev bo namenila 
Občina Brežice, preostanek 
pa predstavljajo pridobljena 
sredstva iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj (regi-
onalne spodbude). 

Čistilna�naprava�Globoko

(1.	del	–	od	30.9.	do	18.10.2010)

OBVESTILO	o	zbiranju	vlog	
za	škodo	v	kmetijstvu

Občina Brežice obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave RS 
za zaščito in reševanje z dne 27.9.2010 pričela z zbiranjem 
vlog oškodovancev v tekoči kmetijski proizvodnji na pridel-
kih, kmetijskih zemljiščih in živalih, in sicer od 29. 9. 2010 
do vključno 19. 10. 2010. 
Zbiranje vlog bo potekalo v sejni sobi Občine Brežice vsak 
dan, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 
15.00 ure, v sredo od 7.30 do 16.00 ure in v petek od 
7.30 do 14.00 ure.
S seboj je potrebno obvezno imeti  kopijo subvencijske vlo-
go za leto 2010 in na njej označene GERK-e, na katerih je 
nastala škoda za več kot 30 %. V kolikor je bila škoda na 
kmetijskih zemljiščih, je potrebno imeti parcelno št. in k.o. 
Za popis škode na živalih mora stranka s sabo prinesti sub-
vencijsko vlogo z označitvijo kategorije živali, ki je poginila 
oz. se pogreša. Prosimo, da dosledno upoštevajte prej nave-
dena  navodila, saj v nasprotnem ne bo mogoč popis škode.

Zaradi nastalih razmer je v ponedeljek (27.9.2010) na 8. 
izredni seji zasedal tudi Občinski svet Občine Brežice, ki 
je obravnaval in sprejel Odlok o zagotovitvi sredstev za 
najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 
20.9.2010 v občini Brežice. S prerazporeditvijo proračun-
skih sredstev bo Občina Brežice zagotovila sredstva v višini 
485.000 evrov za najnujnejšo sanacijo škode na poplavlje-
nih stanovanjskih objektih, za poplačilo stroškov interven-
cijskih ukrepov ter najnujnejša popravila poškodovane in-
frastrukture. 
Občina Brežice se za vso izkazano pomoč in solidarnost ob 
poplavah zahvaljuje vsem občankam in občanom, gasilcem, 
pripadnikom Civilne zaščite, Slovenske vojske in policije ter 
prostovoljcem.

Občina	bo	zagotovila	sredstva	
za	najnujnejšo	pomoč
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SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE:
Razmišljate o izobraževanju ali pa se že izobražujete?
Vabimo vas v Svetovalno središče Posavje.

Odraslim pomagamo pri odločitvah za izobraževanje in učenje, med po-
tekom izobraževanja ali ob njegovem dokončanju. Nudimo osebno in-
formiranje in svetovanje, informiranje in svetovanje po telefonu ali pi-
sno, po internetu ali elektronski pošti.

Svetovanje je za uporabnike zaupno in brezplačno. Informiramo vas o:
• možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali pro-

sti čas,
• vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med pro-

grami,
• trajanju izobraževanja,
• načinih preverjanja znanja,
• učni pomoči,
• možnostih za nadaljnje izobraževanje.
Svetujemo pri:
• odločanju o izbiri primernega izobraževanja,
• premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
• načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
• iskanju zaposlitve.

Svetovalno dejavnost izvajamo:
na sedežu Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 8, Krško.
Telefon: 07-48-81-162
e-mail: natasa.krsak@lukrsko.si

in na dislokacijah Svetovalnega središča Posavje v:

Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice
Vsak tretji torek v mesecu od 12.00 do 17.00
Vsak tretji četrtek v mesecu od 8.00 do 13.00
Informacije in rezervacije na: 051-306-113; natasa.krsak@luksrko.si

Knjižnici Sevnica, Prešernova ulica 1, Sevnica
Vsak prvi ponedeljek v mesecu: od 12.00 do 17.00
Vsako prvo sredo v mesecu: od 10.00 do 15.00
Informacije in rezervacije na: 051-306-113; natasa.krsak@luksrko.si

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE::
Je sodobno opremljen učni prostor, kjer se odrasli lahko samostojno 
organizirano učijo. V prostoru so učna mesta, ki so opremljena z raz-
lično učno tehnologijo (avdio in video naprave, računalniki, multimedij-
ski pripomočki).
V središču udeleženci znanje brezplačno pridobivajo, utrjujejo, ali nadgra-
jujejo s pomočjo različnih priročnikov, gradiv in multimedijskih programov 
za samostojno učenje. Pred začetkom samostojnega učenja udeležencem 
svetujemo pri izbiri programa in jim nudimo informacije in pomoč pri izbi-
ri najbolj ustreznega programa in pri uporabi učne tehnologije.
Sami si izbirajo ritem in način učenja ter ga prilagajajo lastnim interesom 
in zmožnostim.
Samostojno se lahko učite računalništva, tujih jezikov, slovenščine, na-
ravoslovja, napišete seminarsko nalogo ali prošnjo za zaposlitev.

Središče deluje na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško v:
ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00
sredo: od 14.00 do 18.00
četrtek in petek: od 8.00 do 12.00

Na voljo je 5 učnih mest. Informacije in rezervacije: 07 488 11 60, 
monika.novsak@lukrsko.si

ZAPOSLITVENI KOTIČKI:

Dejavnost je namenjena vsem iskalcem zaposlitve, predvsem skupini 
brezposelnih, katerim nudimo:

• individualno pomoč pri iskanju zaposlitve: iskanje ustreznih delovnih 
mest, informacije o trgu dela, informacije o delodajalcih,

• pomagamo vam pri pisanju prijavne dokumentacije,
• pomagamo pri izpolnjevanju vprašalnikov za zaposlitve,
• vam svetujemo, kako se pripravite na pogovore z delodajalci.

• samostojno iskanje zaposlitve: 
• pregledate lahko različne vire za iskanje zaposlitve (dnevno časopisje, 

strokovno periodiko, objave prostih delovnih mest, imenike),
• uporabljate osebni računalnik (word, internet, e-pošto).

• skupinske predstavitve:  
• za skupine do največ 15 udeležencev,
• tematske predstavitve z naslednjimi vsebinami: Priprava na pisanje pri-

javne dokumentacije, Priprava na pogovor z delodajalcem.

Za individualno pomoč pri iskanju zaposlitve pokličite 051-305-113.

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA VAS VABIJO 
NA BREZPLAČNA PREDAVANJA IN DELAVNICE 

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V KNJIŽNICI BREŽICE:

Vabimo vas na:
RAČUNALNIŠKI TEČAJ

Datum, ura Vsebina tečaja
Predavatelj(-ica) 

/ ustanova

petki, 24. 9., 1. 10.,  
8. 10, 15. 10., 22. 10., 
29. 10., 5. 11., 12. 11., 
19. 11., 26. 11., 3. 12., 
10. 12., 17. 12. 2010 od 
17. do 21. ure

Windows (16 ur), Word 
(16 ur), Internet (8 ur), 
elektronska pošta (8 ur), 
e-knjižnica (4 ure)

Tomaž Baškovič

KROŽKE, PREDAVANJA, DELAVNICE IN PREDSTAVITVE KNJIG:

Datum, ura Naslov predavanja
Predavatelj(-ica) 

/ ustanova

četrtek,07.10.2010 ob 
9.00 (izvajanje vsak 
četrtek ob 9.00)

Bralni krožek:
BeremO Z ALeNKO ŠeT

Alenka Šet

četrtek, 14.10.2010
ob 18.00

Potopisno predavanje: 
CAmINO- SANTIAGO De 
COmPOSTeLA

Anton Vučajnk

četrtek, 18.11.2010 
ob 18.00

Delavnica: 
SPOZNAJmO KArIerNI 
COACHING

Lilijana Pahor

četrtek, 02.12.2010 
ob 17.00

Delavnica: 
KArIerNI COACHING

Lilijana Pahor

četrtek, 16.12.2010 
ob 17.00

Delavnica: 
KArIerNI COACHING

Lilijana Pahor

torek, 21.12.2010 
ob 18.00

Predstavitev knjige: 
PrePrOSTO SLOVeNIJA

Bogdan Kladnik 
in Shirlie Roden

Vsa predavanja bodo potekala v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice.

V Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice, 
Vsak petek od 16.00 do 18.00 nudimo brezplačno možnost neformalne-
ga, vseživljenjskega učenja s pomočjo sodobne računalniške tehnologije.
Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobivate 
znanje v spletnih tečajih.
Informacije in rezervacije: 07/496 26 49 in 496 26 45

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
V KNJIŽNICI KOSTANJEVICA NA KRKI:

Vabimo vas na delavnice, krožke, predavanja:

Datum, ura Ime dejavnosti
Predavatelj(-ica) / 

ustanova

četrtek, 14.10. 2010 
ob 18.00

UVODNO SreČANJe 
S PreDSTAVITVIJO 
DeJAVNOSTI

Knjižnica 
Kostanjevica na 
Krki

vsako sredo, od 20.10. 
do 21.12.2010 ob 9.30 

Tečaj: 
GOVOrImO ANGLeŠKO

Julijana Kosinac

vsak četrtek, od 21.10 
do 25.11.2010 ob 17.00

POLePŠAJmO SI DAN 
Z USTVArJANJem

Mojca Lampe 
Kajtna

zadnji ponedeljki v mese-
cu od oktobra do junija

PONeDeLJKOVI 
POHODNIKI

Franc Bakšič

petek, 22.10.2010 
ob 18.00

Predavanje: ZDrAVJe Je 
NAŠA ODLOČITeV

Marija Merljak

sreda, 03.11.2010 
ob 18.00

Predavanje: 
ZDrAVO ŽIVLJeNJe

Vlasta Curhalek

petek, 26.11.2010 
ob 18.00

Predavanje: ALI SmO ZA 
PrAZNIKe PrAZNI?

Janez Bogataj

sreda, 01.12.2010 
ob 18.00

Predavanje: 
ALI VemO DOVOLJ 
O KrVNem TLAKU?

Vlasta Curhalek

sreda, 08.12.2010 
ob 18.00

Predavanje: PrAZNIKI Se 
BLIŽAJO… VABILA, 
DArILA IN VOŠČILA

Saša Županek

Krožki in delavnice bodo potekali v knjižnici v Kostanjevici na Krki, pre-
davanja bodo na drugih lokacijah o katerih vas bomo obveščali na sple-
tnem portalu www.cvzu-posavje.si in v knjižnici v Kostanjevici na Krki.

Valvasorjeva knjižnica Krško:
Izposojevališče Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, Kostanjevica na Krki
Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 12.00 do 17.00 ure nudimo brez-
plačno možnost neformalnega, vseživljenjskega učenja s pomočjo so-
dobne računalniške tehnologije.
Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobivate 
znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 60

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
V KNJIŽNICI NA SENOVEM:

Vabimo vas na predavanja, krožke in tečaj:

Datum, ura Ime dejavnosti
Predavatelj(-ica) 

/ ustanova

četrtek, 07.10.2010 
ob 19.00

Predavanje: 
UmeTNOST PreŽIVeTJA

Anton Komat

četrtek, 14.10.2010 
ob 18.30

Tečaj: NOrDIJSKA HOJA,
v sodelovanju s CINDI Slo-
venija

Ljudmila Kramar

četrtek, 21.10.2010 
ob 16.00

Tečaj: NOrDIJSKA HOJA,
praktični del, v sodelova-
nju s CINDI Slovenija

Ljudmila Kramar

petek, 05.11.2010
ob 19.00

Potopisno predavanje:
CAmINO

Urška Košenina

Predavanja bodo potekala v Gostilni Senica na Senovem. Tečaj nordij-
ske hoje bo v knjižnici na Senovem.

Valvasorjeva knjižnica Krško:
Izposojevališče Senovo, Titova 106, Senovo
Vsak prvi in drugi ponedeljek v mesecu od 12.00 do 17.00 nudimo brez-
plačno možnost neformalnega, vseživljenjskega učenja s pomočjo so-
dobne računalniške tehnologije.
Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobivate 
znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: Središče Krško – 07 488 11 60

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V KNJIŽNICI SEVNICA: 

Vabimo vas na predavanja in predstavitve knjig:

Datum, ura Naslov predavanja
Predavatelj(-ica) / 

ustanova

sreda, 13.10. 
ob 19.00

Pogovorno-literarni 
večer: O ALmI KArLIN

Društvo za študije 
kontemplativnih 
tradicij

četrtek, 21.10.2010
 ob 18.00

Potopisno predavanje: 
UKrAJINA

Damjan Končnik

sreda, 03.11.2010 
ob 18.00

Predstavitev knjige: 
V ZNAmeNJU OrIONA

Karel Gržan

četrtek, 11.11.2010 
ob 18.00

Potopisno predavanje: 
POT NA NOrDKAP

Vinko Šeško

sreda, 08.12.2010 
ob 18.00

Predstavitev knjige 
in ilustracij: 
NA DrUGI STrANI

Olga Pirih

sreda, 15.12.2010 
ob 18.00

Potopisni večer: 
CAmINO

Leon Palčar

Knjižnica Sevnica:
Vsak prvi in drugi četrtek v mesecu od 10.00 do 15.00 nudimo brezplač-
no možnost neformalnega, vseživljenjskega učenja s pomočjo sodobne 
računalniške tehnologije.
Naučite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobivate 
znanje v spletnih tečajih.
Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 60

PODROBNEŠE INFORMACIJE LAHKO POIŠČETE TUDI NA spletnem por-
talu www.cvzu-posavje.si, za katerega skrbi partnerska organizacija 
MLADINSKI CENTER KRŠKO.

Pridružite se nam v pridobivanju novih znanj.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne 
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne 
usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja 
in usposabljanja. 

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA POSAVJE 
brezplačne poti  do znanja

Ljudska univerza Krško v sodelovanju s partnerskimi organizacijami: Valvasorjevo knjižnico Krško, Knjižnico Brežice, Knjižnico Sevnica in mladinskim centrom Krško v letih 2008-2013 vodi projekt 
z naslovom Center vseživljenjskega učenja Posavje. Do konca leta 2010  za vas pripravljamo številne zanimive dejavnosti in vam ponujamo bogat nabor vsebin s področja vseživljenjskega učenja. 
Vse dejavnosti so BREZPLAČNE. Projekt je v celoti financiran s strani ministrstva za šolstvo in šport in evropskega socialnega sklada.

Vabimo vas, da med dejavnostmi projekta izberete tiste vsebine, ki vas zanimajo.
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KRŠKO - V skupni akciji Občine Krško, Mladinskega cen-
tra Krško, občinskega SPV-ja, Kluba Zvezda, šol in vrtcev 
je 22. septembra potekala akcija dan brez avtomobila, ki 
je letos v okviru evropskega tedna mobilnosti potekal pod 
sloganom »Potuj pametneje, živi bolje«.

Otroci iz osnovnih šol in vrtcev iz občine Krško so na zaprtem delu 
starega mestnega jedra s kredami slikali risbe svoje kreativne 
interpretacije letošnjega slogana. Mladinski center Krško je na 

dogodek pripeljal umetnika Uroša Srpčiča, ki je mlade spodbu-
jal in jih vodil do končnih umetnin, ki so krasile del Dalmatino-
ve ulice. Prav tako je Občina Krško poskrbela, da želodčki naj-
mlajših in obiskovalcev niso predolgo samevali. Organizatorji so 
otroke skozi igro in smeh podučili o pravilnem ravnanju v pro-
metu, čemur je bila namenjena tudi igrana predstava Tri kepice 
prometa, poleg tega so otroci prejeli tudi kresničke, rutke, pro-
pagandni material in ostala od-
sevna telesa za varno udeležbo 
v prometu. Ob koncu prireditve 
je mimo pripeljala skupina ko-
lesarjev pod vodstvom Antona 
Zakška, ki je prevozila pot iz Kr-
škega proti Brestanici, Nuklearni 
elektrarni, Leskovcu, mimo Breg 
in nazaj na prireditveni prostor, 
kjer je predstavila otrokom kolo 
kot zanimivo in za okolje prija-
zno prevozno sredstvo.

ŠPORT, MLADI

KUNŠPERK - Na strelišču v Kunšperku je od 10. do 12. septem-
bra potekalo državno prvenstvo v streljanju na glinaste golo-
be. Tekmovanja so se udeležili najboljši strelci iz cele Sloveni-

je. Med veterani je slavil Mirko Drole iz Strelske družine Koper, 
mladinski prvak je postal Matej Šfiligoj iz Strelskega kluba Brda, 
na šesto mesto se je uvrstil tudi domačin Uroš Požek, v članski 
konkurenci je bil najboljši Boštjan Maček iz Strelskega društva 
Štefan Kovač. Ekipa Strelskega kluba Kunšperk je dosegla peto 
mesto, med domačini pa je med člani Ivan Krkač dosegel odlič-
no 5., Rajko Lupše 13. in Marko Veršec 39. mesto. Med osta-
limi strelci iz bližnjega okolja so tekmovali tudi člani SD Rudar 
Globoko; Matija Mlinarič je bil 4., Andrej Zupan 8., Aleš Fuks 
29., Jernej Suša 34., Janez Sodič 37., Branko Breglec, 40., 
Branko Geč 41. in Gorazd Slemenšek 44. � S.�V.�

Državno	prvenstvo	v	
Kunšperku

Finalisti�med�člani�(Foto:�arhiv�društva)

ODNOSI Z MEDIJI

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije pripravlja

delavnico

torek, 12. oktober 2010 od 16. do 20. ure 
Občina Krško, sejna soba D, (CKŽ 14, Krško)

RADEČE - Radeške mažore-
te so se zahvaljujoč odlič-
nim rezultatom na državnem 
prvenstvu v Lenartu udeleži-
le evropskega prvenstva EMA 
2010, ki je potekalo od 16. 
do 19. septembra v Širokem 
Brijegu v BiH. To prvenstvo 
je bilo v vseh pogledih rekor-
dno, saj je na prvenstvu svo-
je moči merilo kar 1700 ma-
žoret v 80 ekipah. Radečanke 
so v Bosni in Hercegovini s 
svojimi nastopi, energijo ter 
razgibanimi koreografijami 
navduševale večtisočglavo 
množico. Množico radeških 
navijačev, ki so pomagali radeškim mažoretam, da so se na pri-
zorišču počutile kot doma, je navdušila skupina kadetk, ki je 
svoj debi na evropskih prvenstvih zaključila z odličnim 6. me-
stom in s tem presegla pričakovanja kluba. Na izvrstnem 6. me-
stu v težki konkurenci je končala tudi skupina juniork. Za pravo 
slovensko evforijo v BiH pa so poskrbele: mlada, 12-letna Rade-
čanka Sara Potisek, ki je v posamični kategoriji junior pometla 
z močno konkurenco in postala evropska prvakinja; in juniorski 
par Nika Klanšek in Nastja Simončič, ki sta se prav tako okitili 
z evropskih zlatom! S temi rezultati so Radečanke znova več kot 
uspešno predstavile občino Radeče in Slovenijo, ter pokazale in 
dokazale, da nedvomno sodijo v sam evropski vrh. Evropskega 
prvenstva so se udeležile tudi mažorete Društva Trg Sevnica in 
pod strokovnim trenerskim vodstvom Radečanke Janje Samec 
osvojile prav tako odlično osmo mesto.� T.�R.

Radeške	mažorete	zlate	na	EP

Sara�Potisek,�Nika�Klanšek�in�
Nastja�Simončič

OPATIJA - V Opatiji na Hrvaškem je med 13. in 18. septembrom 
potekalo 15. svetovno prvenstvo v amaterski radiogoniometriji, 
popularno imenovanI »lov na lisico«. Slovensko reprezentanco 
so sestavljali tudi članice in člani iz Radiokluba Krško ter Radi-
okluba Amater iz Sevnice, ki so na svetovnem prvenstvu osvo-
jili naslednje rezultate: v kategoriji deklet do 19 let - 14. me-
sto Petra Levičar, dekleta od 19-21 let - 13. mesto Andrijana 
Moškon, Maja Marušič 15.mesto (vse tri Krško) in Nina Radi 
(Sevnica) 18. mesto. Ekipno so dekleta v tej kategoriji osvoji-
la 6. mesto. Med fanti do 19 let je Urban Senica (Sevnica) za-
sedel 32. mesto, ekipno pa so bili fantje enajsti. Med moškimi 
nad 70 let je Krčan Janez Kuselj osvojil 11. mesto.  B.�M.

Na	SP	v	lovu	na	lisico	najbolje	uvrščen	Kuselj

�Skupinska�slika�slovenske�reprezentance,�ki�jo�je�
sestavljajo�kar�šest�tekmovalcev�iz�Posavja.

Prijave zbiramo do 11.09.2010 na 070 550 395 ali tjasa.penev@prstan.eu!

VSEBINA DELAVNICE:
• načrtovanje komuniciranja – vstopno raziskovanje

• priprava načrta (cilji, deležniki, sporočila, aktivnosti, merjenje, izvedba)
• odnosi z mediji

UDELEŽBA NA DELAVNICI JE BREZPLAČNA!

V nadaljevanju vam predstavljamo organizacijo:
Društvo Moja joga

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

info@prstan.eu, www.prstan.eu

Društvo Moja Joga je bilo ustanovljeno v letu 2005 z namenom, da se v Posavju poveča ponudba 
vadbe joge kot načina vadbe telesa, uma in duha. V društvu sledimo načelom največje šole joge na 
svetu Sivananda joge, ki je bila iz svoje zibelke v Indiji prenesena na zahod in ima dandanes sedež v 
Quebecku v Canadi ter vrsto centrov po svetu. Gre za tradicionalno zvrst joge, ki daje poudarek na 
pravilni telovadbi (asana), pravilnemu dihanju (pranayama), pravilni prehrani, pravilni sprostitvi ter 
pozitivnemu razmišljanju in meditaciji.

Vsi učitelji–trenutno tretja učiteljica 
zaključuje svoje izobraževanje, smo 
opravili izobraževanje in izpite v tuji-
ni po sistemu, ki narekuje en mesec 
bivanja v ašramu s tradicionalnim ži-
vljenjem jogija, študijem vedske fi-
lozofije, osnov anatomije in vseh 
vidikov joge vključno z lastnim oseb-
nim in duhovnim razvojem. Učitelji 
v našem društvu vsako leto nadgra-
jujemo svoje znanje s specialnimi 
tečaji (npr. joga za starostnike, za 
otroke, za managerje ipd ...). Učite-
ljice v društvu prav tako spoznava-
mo drugačne zvrsti joge, ki jih po-
nujajo druge šole in jih, kolikor je to primerno in sprejemljivo, vključujemo v naš način izvajanja oz. 
učenja joge. Naša lastna posebnost pa je uvajanje »joge z nasmehom«, s čimer vadeče spodbuja-
mo k prijaznejšemu pristopu do sebe ter drugih, saj verjamemo, da nasmeh odpira tisoč vrat in po-
dira zidove med ljudmi. V prakso joge vpletamo tudi vaje za oči ter jogo obraza. Občasno organizi-
ramo tudi delavnice: delavnica dihanja oz. neti kriya-izpiranje nosu. Ob zaključku lanske joge smo 
izvedli breathwalk- meditativno hojo.

Torej je naša joga več kot zgolj telesna vadba, trudimo se prisluhniti vsakemu in prilagoditi vadbo 
tako, da prav vsak dobi najmanj tisto, kar pričakuje ali želi od joge. V veliko spodbudo nam je v juni-
ju 2010 prejeto priznanje Krajevne skupnosti Brestanica (sicer predsednici društva, ki ima več kot 18 
letno lastno prakso joge) za uvedbo in petletno vodenje ter spodbujanje ljudi k zdravemu življenju.

V šolskem letu 2010/2011 poteka vadba na naslednjih lokacijah:

OŠ BRESTANICA – začetni tečaj ČETRTEK od 18.30 - 20. ure; 
nadaljevalna-kreativna vadba PONEDELJEK od 18.30 – 20. ure 

OŠ KRŠKO – začetni tečaj TOREK od 19. do 20.30; 
nadaljevalna-kreativna vadba SREDA od 18.30 do 20. ure.

Marta Perčič - predsednica društva več: www.mojajoga.org / mobi: 031 363 138

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV 
PROJEKTA PRSTAN 

Predstavitev dosežkov Posavske regionalne stične točke za nevladne organizacije 
v letih 2009 in 2010

torek, 5. oktober 2010 ob 10h
na sedežu PRSTaN-a, Cesta prvih borcev 3, Brežice

Dan	brez	avtomobila	

Šport v Posavju
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CIKEL TEMATSKIH PREDAVANJ

Konec septembra začenjamo z ciklom treh predavanj Braneta 
Krapeža in Lea Ivandiča, učiteljev v Šoli čustvene inteligence. 

• četrtek, 30. september, ob 18.30 uri –  
Dvorana v parku, Krško

S čustvi je treba znati, Kako razumeti in premagati zaskrbljenost?

• sreda, 6. oktober, ob 18.30 uri –  
Dvorana v parku, Krško

Zakaj razvijati srčnost? V čem je drugačna od razuma in kakšne 
koristi nam prinaša?

• ponedeljek, 11. oktober, ob 18.30 uri –  
Dvorana v parku, Krško

Kako izražati jezo in kako se odzvati na jezo drugih?

KOLOKVIJ »JOSIPINA HOČEVAR – 
RADOVLJIČANKA V KRŠKEM«

• četrtek, 7. oktober 2010, od 10. do 14. ure - 
Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4

7. oktobra 2010 se s kolokvijem o življenju Josipine Hočevar v 
Krškem začenja Josipinino leto, saj bo 16. marca 2011 minilo 
100 let od njene smrti. Josipina Hočevar je bila osrednja me-
cenka, ki je v Krškem omogočila številne pridobitve. Kolokvij bo 
oblikovan v sodelovanju Mestnega muzeja Krško, Občine Krško, 
Krajevne skupnosti mesta Krško, Valvasorjeve knjižnice Krško, 
Zgodovinskega arhiva Celje in Muzejev radovljiške občine ter 
s podporo promocijskih aktivnosti projekta Pot medičarstva in 
lectarstva med Krškim in Zagrebom.

PREDSTAVITEV KNJIGE 
»KRUH IN PECIVO PO DOMAČE«

• četrtek, 21. oktober, ob 18.00 uri –  
Dvorana v parku, Krško

Vabimo vas na predstavitev knjige Kruh in pecivo po domače 
mojstra pekarstva Francija Planinca iz Radeč, v kateri so recep-
ti, ki jih je avtor preskušal več desetletij. Za vse tiste, ki bi se 
želeli preskusiti v domači peki, je v knjigi tudi vrsta praktič-
nih nasvetov, ki nas vodijo do dobrega domačega kruha in pe-
civa. Knjiga bo izšla v mesecu oktobru pri založbi Neviodunum.
 

USTVARJALNE »KROMPIRJEVE POČITNICE«

• 26. in 27. oktober, ob 11.00 uri –  
Mladinski oddelek, Krško

V času »krompirjevih« počitnic vabimo otroke in starše, da pre-
živijo počitniške dni v naši knjižnici. V Mladinskem oddelku v 
Krškem se dobimo v torek in sredo ob 11. uri. 

PRAVLJIČNE URICE IN KNJIŽNA UGANKA 
»MLADI RADOVEDNEŽ«

Z mesecem oktobrom ponovno začenjamo s pravljičnimi urica-
mi na Mladinskem oddelku v Krškem ob ponedeljkih, v enoti Ko-
stanjevica na Krki ob torkih in na Senovem ob četrtkih. Na vseh 
enotah se srečamo ob 17. uri. Z oktobrom pa smo za otroke na 
Mladinskem oddelku v Krškem in ostalih enotah knjižnice pri-
pravili tudi knjižno uganko MLADI RADOVEDNEŽ. 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE 
»Z MIŠKO V SVET«

• Ob četrtkih med 9. in 11. uro –  
Osrednja knjižnica v Krškem

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

TOČKI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
Ponovno se začenja dogajanje tudi na naših dveh točkah vseži-
vljenjskega učenja. Na Izposojevališču Kostanjevica na Krki in 
na Senovem vam v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško nudi-
mo možnost vključevanja v različne študijske krožke in gradi-
vo za samostojno učenje v prostorih knjižnice. Za podrobnejše 
informacije pokličite: za Izposojevališče Kostanjevica na Krki 
– Alenko Žugič Jakovina na tel. 07 4904 000; za Izposojevališče 
Senovo – Vilka Planinca na tel. 07 4904 000.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA ZBIRKA 
»SPEEDWAY V SLOVENIJI«

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dediščino 
in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled bogate ba-
ročne kapucinske knjižnice in pred letom  odprte posebne zbir-
ke Speedway v Sloveniji. Tudi svojim prijateljem in sorodnikom 
lahko pokažete delček zanimivega okolja, v katerem živimo. Za 
voden ogled se lahko vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V OKTOBRU

Katica Žabkar s Kremena je naslovila vprašanje na kandi-
date za župana občine Krško, in sicer, če kateri izmed njih 
v primeru izvolitve načrtuje gradnjo zavetišča za male ži-
vali. Kakor je opozorila, so slednja, nam bližja, kamor vo-
zijo zapuščene živali iz našega območja, več ali manj pol-
na, zaradi česar živali, v kolikor ne najdejo lastnika, čaka 
žalostna usoda. Kakor je še opozorila, ljudje neodgovorno 
zavržejo mladiče oziroma jih kar izpustijo pred vrati tujih 
hiš. Sama trenutno skrbi za tri zavržene mačke.

Jože Ašič z Blance pa je opozoril na neusklajenost in na 
različne kriterije pri postavitvi prometne signalizacije tako 
po Posavju, kot tudi po ostalih predelih države. Zato meni, 
da bi bilo smiselno, da bi se po lokalnih nivojih (Svet za 
preventivo in vzgojo v prometu, policija, občinski oddelki 
za gospodarsko infrastrukturo op. p.) ta pregledala in smi-
selno predlagala zamenjavo v skladu s predpisi in z realnim 
stanjem na terenu. Pri tem je še posebej izpostavil različ-
no postavitev označb naselij in posledično omejitev hitro-
sti ter postavitev znakov »stop« in »prednostna cesta« gle-
de na (ne)preglednost križišč.

Iz Direkcije RS za ceste pa so nam posredovali odgovor na 
zastavljeno vprašanje Mirana Bombeka s Hotemeža, ki smo 
ga objavili v 19. številki časopisa, kdaj bo tamkajšnji ce-
stni odsek deležen obnove. Kakor so navedli, je krpanje 
poškodb na vozišču glavne ceste G1-5/0332 Radeče - Bo-
štanj od km 0,900 do km 1,200 (v naselju Hotemež) uvr-
ščen v plan del v jesenskih mesecih letos. 

Na vprašanje Ane Gračanin, ki se je navezovalo na neu-
strezno prometno signalizacijo in omejitve hitrosti v nase-
lju Bukošek, pa so v odgovoru zapisali: »V naselju Bukošek, 
ki leži ob državni cesti, je v skladu z zakonodajo hitrost že 
omejena z znakom III-14 »ime naselja«, zaradi česar ve-
ljajo pravila varne vožnje z upoštevanjem Zakona o varno-
sti cestnega prometa. Dodaten zaris polne sredinske črte 

zato ni potreben. Kljub temu bomo na Direkciji RS za ce-
ste opravili terenski ogled s pristojno občino (Brežice op. 
p.) in preučili možnosti za dopolnitev oziroma spremembo 
prometne signalizacije. Za sankcioniranje kršiteljev cestno 
prometnih predpisov pa je pristojna policija.«

Dodajamo še odgovor operaterja kabelske televizije Ansat 
Krško d.o.o. bralcu Jožetu iz Krškega glede prehoda na di-
gitalni sistem: „Z digitalizacijo obstoječe programske she-
me smo v lanskem letu začeli tudi na kabelskem sistemu 
Krško. Trenutno imamo testno oddajanje v digitalni pro-
gramski shemi za štirinajst televizijskih programov, ven-
dar programska shema še ni dokončna. Do konca leta 2010 
načrtujemo zagon opreme na glavni sprejemni postaji za 
digitalizacijo celotne obstoječe analogne programske she-
me. Naročnikom kabelskega sistema Krško bomo z zagonom 
digitalne postaje ponudili kvalitetnejše storitve kabelske 
televizije in tudi možnost spremljanja večjega števila pro-
gramov v digitalni programski shemi. Za ogled programov 
v digitalni tehniki potrebujejo naročniki ustrezen televizij-
ski sprejemnik v DVB-C, priporočljivo v MPEG-4 kompresiji 
slike. Digitalni sprejemnik se lahko nabavi tudi kot zuna-
nja enota, katere imamo na zalogi in jih na željo stranke 
tudi priklopimo pri naročniku. 
Na kabelskem sistemu Krško še vedno oddajamo v analo-
gni tehniki, kar pomeni, da naročniki kabelskega distribu-
cijskega sistema Krško za sprejem televizijskega signala ne 
bodo potrebovali novega TV sprejemnika. Obstoječa ana-
logna programska shema v kabelskem sistemu Krško osta-
ne tudi po datumu 01.12.2010, ko je predvidena ukinitev 
oddajanja analognega oddajnika RTV na Trdinovem vrhu.“
� Bojana�Mavsar

Vaše�klice�znova�pričakujemo
v�ponedeljek,�4.�oktobra,�od�19.�do�21.�ure,

na�telefonski�številki�07�49�05�782�

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
O	zavetišču	za	živali	v	Krškem,	poenotenju	prometne	signalizacije	ter	odgovora	
DRSC	glede	obnove	cestišča	v	Hotemežu	ter	prometni	signalizaciji	v	Bukošku:

Zveza prijateljev mladine Krško in društva prijateljev 
mladine v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki 
v sodelovanju z občino Krško in občino Kostanjevica, 

vrtci in šolami, mediji ter sponzorji

o b j a v l j a j o

PROGRAM TEDEN OTROKA 2010

V času 4. do 10. oktobra 2010

MEDIJI ZA BOGATEJŠE OTROŠTVO

ponedeljek, 4. oktobra: 
• ob 10. uri tiskovna konferenca na ZPM Krško s predstavi-

tvijo poslanice in programa
• ob 12. uri srečanje organizatorjev in predstavnikov otro-

ških parlamentov na temo MEDIJI ZA BOGATEJŠE OTRO-
ŠTVO in predstavitev teme 21. otroškega parlamenta 
VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKA

torek, 5. oktobra:
za predšolske otroke, šolarje in starše

• ob 14. uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 16. uri zaključna prireditev

na zunanjih površinah osnovne šole Podbočje

sreda, 6. oktobra:
za predšolske otroke, šolarje in starše

• ob 14. uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 16. uri zaključna prireditev z Andrejo Zupančič

na dvorišču osnovne šole J. Dalmatina Krško

četrtek, 7. oktobra:
za predšolske otroke, šolarje in starše

• ob 15. uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 17. uri zaključna prireditev z Andrejo Zupančič
na zunanjih površinah osnovne šole Leskovec pri Krškem 

za predšolske otroke, šolarje in starše

• ob 15. uri športne igre, delavnice in ustvarjalnice 
• ob 17. uri zaključna prireditev 
na zunanjih površinah osnovne šole XIV. divizije Senovo

sobota, 9. oktobra, ob 19. uri 
v Kulturnem domu Krško:

Za prostovoljce ZPM Krško in vse dobre ljudi vseh 
generacij prosti vstop na predstavo »Traži se novi 
suprug« v izvedbi gledališča JAK iz Malega Lošinja.

 
20. november 2010:

21. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah

Za srečnejše otroštvo 
od 1953

VABIMO VAS K VPISU V:
• OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE – 8. in 9. razred

• Usposabljanje za nacionalne poklicne kvalifikacije
MASER in REFLEKSOTERAPEVT

• TEČAJE TUJIH JEZIKOV za odrasle:
/začetne, nadaljevalne, izpopolnjevalne/ 
ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, ŠPANŠČINE, FRANCOŠČINE, 
ITALIJANŠČINE, RUŠČINE in SLOVENŠČINE za tujce

• TEČAJE RAČUNALNIŠTVA - začetne in nadaljevalne: 
Word, Excel, Internet, Elektronska pošta 
Računalniška pismenost za odrasle 
Računalniško in digitalno opismenjevanje 
Desetprstno slepo tipkanje na računalniku 

• brezplačne ŠTUDIJSKE KROŽKE:
BRALNO - LITERARNI 
KAKO VZPOSTAVITI UČINKOVIT NADZOR NAD SVOJIM 
ŽIVLJENJEM 
SPOZNAJMO SEBE – IZBOLJŠAJMO MEDSEBOJNE 
ODNOSE 
RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE 
MOJ EKO VRT 
ZGODOVINA MESTA KRŠKO 
RESTAVRATORSTVO 
HIŠNI TEKSTIL NEKOČ IN DANES 
SVETOVNA IN SLOVENSKA GEOGRAFIJA 
SVETOVNE RELIGIJE IN VERSTVA 
FILMSKI KROŽEK

• DELAVNICE in TAČAJI:
ZDRAVO ŽIVLJENJE JE MOJA ODLOČITEV – IZBIRA, 
cikel predavanj 
LIKOVNO USTVARJANJE- risanje, slikanje 
DIGITALNA FOTOGRAFIJA 
NORDIJSKA HOJA 
KROJENJE IN ŠIVANJE, ROČNA DELA

Informacije in prijave: 07/ 488 11 60 / 488 11 62

Novo študijsko leto začenjamo s srečanjem 
z Dušico Kunaver

v TOREK, 5. oktobra 2010, ob 17.00 
v Dvorani v parku Krško.
VABLJENI. Vstop prost.

Nekatere izobraževalne programe sofinancirajo Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Evropski socialni sklad in Občina Krško.

Obiščite nas na novi  spletni  strani

www.knj iznica-krsko.s i
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KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 

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

poigrajo v lepo urejenem 
in varnem otroškem kotičku. 

Odprto vsak dan, cel dan. 
Tudi ob nedeljah in praznikih!

Vljudno vabljeni!

1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada:  večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada:  večerja/kosilo za 2 osebi 

Geslo 19/2010 številke: 

 Z NOVO SEZONO DO NOVEGA VIDEZA

Nagrade, ki jih podarja FITNESS POŽUN, prejmejo:
1. nagrada: 3 x brezplačen obisk solarija: 

Angelca Druškovič, Krško
2. nagrada: 5 x brezplačen obisk fitnesa: 

Ksenija Poljanc, Krmelj 
3. nagrada: 2 x brezplačen obisk savne: 

Ines Veršec, Sevnica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 7.10.2010, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIVNICA APOLON, 
Dalmatinova 3, Krško

Napovednik 
prireditev

Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 

54.000 
rednih bralk
in bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

ZaHVaLa

Krčani izrekamo javno pohvalo Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Krško za vso požrtvovalnost, odlično organi-
ziranost in takojšnjo pomoč pri poplavi. Posebna zahvala 
velja poveljnikoma gasilcev Slavku in Matjažu Šribarju.

�V�imenu�prebivalcev�starega�mestnega�jedra�Krško,
� Zora�Pevec

Prireditve med 
30. septembrom 
in 13. oktobrom

KAM V POSAVJU - 
WWW.POSAVJE.INFO

Četrtek, 30. 9.
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predstavitev programov Družinske-

ga inštituta Zaupanje
• ob 18.30 v Knjižnici Brežice: program Čustvena inteligenca v pra-

ksi - Kako izražati jezo in kako se odzvati na jezo drugih?
• ob 18.30 v Dvorani v parku Krško: Šola čustvene inteligence - S 

čustvi je treba znati/Kako razumeti in premagati zaskrbljenost?
• ob 19.00 v sejni sobi UE Brežice: odprtje območne likovne raz-

stave „Brežice 2010 – detajli mestne arhitekture“

Petek, 1. 10.
• od 9.00 do 17.00 v Domu starejših občanov Krško: dan odprtih vrat
• ob 15.00 pred Bubka barom v Dečnem selu: športno–zabavna pri-

reditev Skok čez Bubko (skok s palico)
• ob 19.00 na kmetiji Žonta na Svibnem: Obudimo običaje podeže-

lja - kmečki večer z obujanjem običajev
• ob 20.00 v galeriji v avli MC Brežice: otvoritev slikarske razstave 

Vesne Davidovič „Platna poletja“

Sobota, 2. 10.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – dobrodošli živžavovci
• ob 19.00 v klubu KD Krško: Big band festival Krško 2010 - Big 

band Grosuplje
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: tematski večer – Indija

Nedelja, 3. 10.
• ob 17.00 na Trgu Matije Gubca v Krškem: Big band festival Krško 

2010 - Big band GŠ Krško, Dixie šok band, Big band Krško
• ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: veliki dobrodelni koncert 

za Tanjo Kodrič

Ponedeljek, 4. 10.
• ob 17.00 v Knjižnici Radeče: pravljična ura
• ob 17.00 na ploščadi pred KD Krško (v primeru dežja v avli KD Krško): 

lutkovna predstava „Zverinice iz Rezije“ in ustvarjalna delavnica

Torek, 5. 10.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Štefke Kučan na 

temo „Vrednote naše družbe“
• ob 17.00 na ploščadi pred KD Krško (v primeru dežja v avli KD Kr-

ško): cirkuška show predstava „Takšnega cirkusa pa še ne“
• od 17.00 do 19.00 v Dvorani v parku Krško: brezplačno predava-

nje Dušice Kunaver - Bogastvo ljudskega izročila
• ob 17.00 v športni dvorani Radeče: 40-letnica Vrtca Radeče
• ob 19.00 v Galeriji Krško: otvoritev razstave Podobe senc, Urške 

Nine  Cigler, program: del skupine Perpetuum Jazzile
• od 19.30 do 21.00 v spodnji telovadnici OŠ Sava Kladnika Sevnica: 

joga v vsakdanjem življenju (začetna skupina, vadba vsak torek)

Sreda, 6. 10.
• ob 10.00 v prostorih krške enote Zakonskega in družinskega in-

štituta Novo mesto: skupina za mlade mamice na porodniški, sku-
paj z dojenčki (tedenska srečanja) 

• ob 16.00 na ploščadi pred KD Krško: igrana mladinska predsta-
va „Naočnik in očalnik“

• ob 18.30 v Dvorani v parku Krško: Šola čustvene inteligence - 
Zakaj razvijati srčnost? V čem je drugačna od razuma in kakšne 
koristi nam prinaša?

• ob 20.00 v prostorih krške enote Zakonskega in družinskega inšti-
tuta Novo mesto: terapevtska skupina »Ženska v odnosih« 

Četrtek, 7. 10.
• ob 9.00 v Knjižnici Brežice: bralni krožek „Beremo z Alenko Šet“ 
• od 10.00 do 14.00 v Mestnem muzeju Krško: kolokvij „Josipina 

Hočevar - Radovljičanka v Krškem“
• ob 16.00 v OŠ Svibno: 100-letnica Podružnične OŠ Svibno
• ob 18.30 v Knjižnici Brežice: program Čustvena inteligenca v praksi 

- S čustvi je treba znati: Kako razumeti in premagati zaskrbljenost?
• od 19.00 do 20.30 v mali telovadnici OŠ Sava Kladnika Sevnica: 

joga v vsakdanjem življenju (nadaljevalna skupina 4. in 5. sto-
pnje, vadba vsak četrtek)

Petek, 8. 10.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica

Sobota, 9. 10.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – Volk in sedem kozličkov
• ob 10.00 v avli MC Brežice: bolšji sejem in Unika tržnica

Ponedeljek, 11. 10. 
• ob 18.30 v Knjižnici Brežice: program Čustvena inteligenca v 

praksi - Zakaj razvijati srčnost? V čem je drugačna od razuma in 
kakšne koristi nam prinaša?

• ob 18.30 v Dvorani v parku Krško: Šola čustvene inteligence – 
Kako izražati jezo in kako se odzvati na jezo drugih?

Torek, 12. 10.
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: predstavitev knjige Francija Pla-

ninca „Kruh in pecivo po domače (peka brez umetnih dodatkov)“

Sreda, 13. 10.
• ob 19.00 v KD Krško: dobrodelni koncert za prizadete v poplavah
* Prireditve v okviru Brežiškega oktobra so objavljene na str. 25.

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 
vas vabi na 40-urni 

»Tečaj slovenskega znakovnega jezika!«
 

Predstavitveni dan bo potekal 
v ponedeljek, 11. 10. 2010, ob 18. uri

v prostorih DGN Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60.
 

Tečaj bo potekal predvidoma ob petkih popoldan 
(ob 17. uri), pričetek tečaja 15. 10. 2010.

Število udeležencev je omejeno.
Za dodatne informacije o ceni tečaja in poteku 

smo na voljo na GSM 041/638-165 (Vlasta Moškon), 
telefon 07/ 49-21-392 ali e-mail: dgn.krsko@siol.net.

  
Prijazno vabljeni, če želite pridobiti nova znanja v posebni 

obliki komunikacije oseb s posebnimi potrebami.

Dalmatinova 3, Krško - Tel. (07) 490 23 60 - www.pivnicaapolon.com 
na www.pivnicaapolon.com!

Dalmatinova 3, Krško - Tel. (07) 490 23 60

Preverite slastne jesenske novosti

v Apolonu
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NEPREMIČNINE
Prodam hišo na Drnovem z gospo-
darskim poslopjem, adaptirana l. 
1980. Tel.: 041 621 830

V centru Sevnice ugodno proda-
mo 2-sobno stanovanje. 
Tel.: 031 782 682

V Venišah prodam dve gradbeni 
parceli. Tel.: 07 49 25 252

Sevnica, starejša hiša 78 m2, Flor-
janska ulica, s parkiriščem, vr-
tom, travnikom in gozdom ter go-
spodarskim poslopjem, cca 1056 
m2, 35.000 €. Tel.: 041 750 417

Na Planinski cesti v Sevnici pro-
dam 2-sobno stanovanje, 1. 
nad.,.53 m2, in BMW X5, 3.0 D, l. 
2003, z vso možno opremo, črne 
barve, cena 18.000 €. 
Tel.: 041 717 816

V zahodnem delu Zagreba prodam 
stanovanje v izmeri 51 m2, bliži-
na vrtca, šole. Tel.: 041 734 859

Prodam 3-sobno stanovanje z ga-
ražo v centru Radeč. 
Tel.: 031 623 876

Prodam ali oddam v najem 1-sob-
no stanovanje v Radečah. 
Tel.: 031 671 881 (po 17. uri)

Prodam gozd 4.639 m2 v Gaju pri 
Veliki Dolini. Cena 2 €/m2. 
Tel.: 041 359 523

Prodam njivo, 18 a, k.o. Veliki 
Obrež (Podvrta), redno obdela-
na. Tel.: 07 45 22 056 (po 16.uri)

Prodam vinograd in bivalno zidani-
co na Malkovcu. Tel.: 031 249 412

Prodam zazidljivo zemljišče, cca 
1 ha, možno po delih, dobra lo-
kacija, po 20 - 30 €/m2, Čatež ob 
Savi. Tel.: 07 49 65 096 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Po ugodni ceni prodam vinograd 
na lepi sončni legi na Brezovici na 
Bizeljskem. Tel.: 07 49 63 106

Prodam parcelo 33 arov. Na njej 
stoji manjša brunarica in nekaj sa-
dnega drevja - Sevnica. 
Tel.: 041 616 835

Sevnica - Ribniki, zazidalna par-
cela, prodam. Tel.: 051 380 065

Novogradnjo z veliko delavnico, ki 
se drži starejše hiše, oddam v na-
jem. Možnost odkupa. 
Tel.: 051 813 561

Urejen zaposlen mlad par išče eno 
ali dvosobno stanovanje v Krškem, 
Brestanici. Tel.: 041 621 285

Za najem iščem 1,5-sobno stano-
vanje v okolici Krškega ali Brežic. 
Nujno. Tel.: 051 220 957

Oddam 3-sobno neopremljeno 
stanovanje v stanovanjski hiši v 
okolici Cerkelj ob Krki. Najemnina 
280 € + stroški. Tel.: 031 874 851

Oddam opremljeno sobo. Možna 
prehrana in ostalo upokojencu ali 
samskemu moškemu za manjšo 
pomoč v hiši. Tel.: 051 764 788

AVTOMOBILIZEM, OSTALA VOZILA
Prodam Land Rover Freelander 
1.8, l. 2001, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 796 095

Prodam Golf 4, l. 1999, dizel 1.9, 
rdeče barve, registriran do marca. 
Cena 3.000 €. Tel.: 041 732 827

Prodam Renault Megan, l. 1998, 
prevoženih 192.000 km, reg. do 
1/2011, 1.lastnik, cena 650 €. 
Tel.: 040 611 256

Prodam Diano in Spačka, oldtaj-
merja, stara 31 in 35 let, garan-
žirana ter bio seno in otavo, bali-
rano v kvadratne bale. 
Tel.: 040 681 971

Prodam štirikolesnik Barossa, pro-
stornina 170 ccm3, moč 9 kW, kva-

litetne izdelave, l. 2007, prevože-
nih 3.600 km. Tel.: 031 308 391

Prodam Tomos Avtomatic, l. 1993, 
cena 240 €. Tel.: 070 861 670

Prodam APN 6, starejši letnik, v 
odličnem stanju, brez rje, prvi la-
stnik z dokumentom. 
Tel.: 031 736 121

Prodam Tomos Alpino APN 6, l. 
2004, dobro ohranjen, cena 430 
€. Tel.: 051 426 907

Prodam avtomobilsko prikolico 
180 x 105 cm, nosilnost 1000 kg, 
masivna izdelava, za močnejše 
vozilo ali manjši traktor. 
Tel.: 031 815 236

Prodam avtomobilsko prikolico, 
rabljeno, starejšo, a brezhibno, 
s homologacijo, nosilnost do 400 
kg. Cena 200 €. Tel.: 040 551 417

Prodam 4 gume za Lado Nivo, 
zimske, na jeklenih platiščih Tren-
ta 175/75/16 M+S ter originalne 
zavorne obloge za disk in bobne. 
Tel.: 041 439 143

Prodam 4 gume Michelin, letne 
175/65/R14, malo vožene, za 20 
€/kom; Sevnica. Tel.: 041 406 103

Nov lesen čoln zamenjam za 
suhe smrekove colarice. 
Tel.: 031 501 801

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor Linder BF 450 SA, 
45 KM, primeren za hribovit te-
ren, hidravlični volan, 4 x 4, regi-
striran, dobro ohranjen. 
Tel.: 07 49 56 369

Prodam IMT 533, l. 1969, registri-
ran, v dobrem stanju. Cena 1.300 
€. Tel.: 031 737 772

Prodam samohodno škropilnico 
Solo, 10 KM, 80-litrski rezervoar; 
okolica Krškega. Tel.: 031 209 951

Traktor IMT Deluxe 533, lepo ohra-
njen, nov akumulator, luči, nape-

ljava, s kabino, vreden ogleda in 
nakupa, 3.000 €. Tel.: 040 637 453

Ugodno prodam traktor Univerzal 
UTB 550, registriran, 1.300 ur, l. 
1989 in seno v kockah. 
Tel.: 041 395 187

Prodam skoraj novo prikolico ori-
ginal Muta Ziper 350, s sedežem, 
zavoro in priključkom na stroj. 
Tel.: 041 913 715

Prodam trosilec umetnega gnoja 
Agromehanika Kranj, nov, za 20 % 
ceneje. Tel.: 041 572 269

Prodam BCS 127, stari tip z novim 
Acme motorjem ter dobro hruško-
vo ter slivovo žganje. Možna me-
njava za prašiča ali cirkular. 
Tel.: 041 552 915

Prodam kosilnico Rapid, drobna 
mešana drva, živinsko prikolico in 
cisterno za vino - 600 l, ali me-
njam za manjše cisterne. 
Tel.: 041 598 873

Prodam transporter za bale ali 
koruzo, dolžine 6 m in razteglji-
vi 13 m, oba z motorjem ter sko-
raj novo motorno žago Stihl 440. 
Tel.: 041 243 343  

Prodam 3-fazni kovinski cirkular 
z vidia žago, dvižno mizo in 28 m 
pripadajočega kabla ter slivovko 
in sadno žganje. Tel.: 03 58 06 131

Prodam cirkular, štedilnik na 
drva, levo koleno večje kot me-
ter v dolžino, ter dve starinski če-
šnjevi omari. Tel.: 041 359 523

Prodam dva gumirana železna ko-
lesa za tračno žago, premer 530 
mm, širina 60 mm. Cena 70 €. 
Tel.: 03 56 81 101

Prodam hlevski gnoj, zorel 1 leto, 
kompostiran, možna dostava; ku-
pim pa mešalec za beton, lahko 
večji. Tel.: 031 277 045 

Prodam ječmen; okolica Šentjer-
neja. Tel.: 041 254 509 

Prodam pocinkan koruznjak, cca 
10 m3 ter skoraj nov mlin za mle-
tje koruze. Tel.: 041 717 760

Prodam ječmen. Tel.: 031 451 669

Prodam koruzo v zrnju, cena 0,18 
€. Tel.: 041 508 255

Prodam koruzo v zrnju. Tel.: 07 
49 75 228 (v večernih urah)

Prodam koruzo trdinko z njive 15 
arov. Tel.: 051 869 010

Prodam koruzo v storžih, rume-
no korenje, jedilni krompir, rdeče 
vino in grozdje ali mošt žametne 
črnine. Tel.: 031 767 394

Prodam silažne bale, 1., 2. in 3. 
odkos in 100 kock sena. 
Tel.: 041 809 074

Prodam okrogle suhe in silažne 
bale. Tel.: 031 507 111

Prodam suha bukova drva v Rade-
čah ter za simbolično ceno 80-litr-
ski bojler Tiki Gorenje. 
Tel.: 031 319 546

Prodam bukova drva, razžagana 
in razcepljena, primerna za cen-
tralno kurjavo ali štedilnik. Možna 
dostava na dom. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, 1,8 m3 za 70 
€, okolica Brežic. 
Tel.: 041 734 859 

Prodam žagano kolje kostanj, 400 
kom, motorno žago in motor na 5 
prestav. Tel.: 041 827 776

Opaž (od 4,4 € dalje) in brune (od 
5,7 € dalje), različnih debelin, z 
dostavo na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam cepilec drv. 
Tel.: 070 743 033

Ugodno prodam cepilec za drva, 
20 tonski, na traktorski pogon. 
Tel.: 070 866 560

Kupim traktor IMT 533 ali 539, ali 
znamke Ursus ter kiper prikolico 
Tehnostroj. Tel.: 041 680 684

Kupim slamo in seno v kockah, z 
dostavo - Brežice. 
Tel.: 040 258 113

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA
Prodam hidravlično stiskalnico 
Agrica Mega, tip HYS 100, poda-
rim pa mlin pecljalnik. 
Tel.: 041 785 313

Prodam prešo za grozdje 60 l, hi-
dravlično, in ročni mlin za grozd-
je. Tel.: 040 760 930

Prodam prešo na jarem, 60 l, do-
bro ohranjena, 150 €. 
Tel.: 031 580 949

Ugodno prodam prešo 300 l, na 
vreteno ali hidravliko, malo ra-
bljena. Tel.: 031 796 019

Ugodno prodam vso opremo za 
pridelavo vina in za kuhanje žga-
nje. Tel.: 031 475 174 

Na Bizeljskem prodam grozdje 
modre frankinje in žametne črni-
ne. Tel.: 041 362 441 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenut-
kih stali ob strani, nam izrazili sožalje ter podarili cvetje, 
sveče ter svete maše.

Posebno se zahvaljujemo zdravnici Evi Medvešček za dolgo-
trajno zdravljenje, župniku za lepo opravljen obred, zbo-
ru iz Brestanice za zapete žalostinke, gospe Ireni Gmajner 
za besede slovesa, praporščakom in pogrebni službi Kostak.

Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, še en-
krat hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znan-
cem, sodelavcem za izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče, vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Za-
hvaljujemo se Lovski družini Studenec, Društvu izgnancev 
Studenec, Društvu upokojencev Sevnica, Krajevni skupnosti 
Studenec, KORK -u Studenec. Lovcem, praproščakom, pev-
ski skupini Lavrencij iz Rake, govornikom, g. R. Ruparju, J. 
Blasu, F. Cizerletu, g. župniku Bobiču in pogrebni službi Bla-
tnik, za lepo opravljen obred. Hvala Domu upokojencev Sev-
nica in tudi vsem, ki ste ga tam obiskovali in mu krajšali čas. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom in prijateljem za 
nesebično pomoč, vsem za izračeno sožalje, za podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo doktorju Pesjaku za dolgoletno 
zdravljenje, patronažni službi, g. župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem Slovenskega okteta za odpete pesmi, ga. 
Deželak za besede ob slovesu, g. Brečku za zaigrano tišino 
ter pogrebni službi Sevnica. Vsem, ki ste ga kljub slabemu 
vremenu v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti, še enkrat hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

Nihče ne ve, kako boli, 
odkar med nami ga več ni. 

Leto dni v grobu spi, 
v naših srcih z nami on živi, 
saj ne mine dan ne noč, 
da v mislih ne bi bil navzoč.

Vsem, ki z lepo mislijo postojite
ob njegovem grobu, mu prižigate sveče 
in obiskujete sv. maše, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

JANEZ KRANJC
iz Dobove.

JOŽEF ŽIBERT
po domače Tajnik iz Rovišč pri Studencu.

STANKO SVENŠEK
iz Sevnice.

ZVONKU ZAKŠKU
iz Silovca.

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

V SPOMINV 85. letu starosti nas je zapustil dragi 
mož, oče, stari oče, pradedek, brat, 
stric in boter

V 91. letu starosti je svojo življenjsko 
pot končal naš dragi ata, tast, dedek, 
pradedek, stric in boter

V 88. letu nas je nenadoma zapustil 
dragi ata, brat, stric, dedi in pradedi 

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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Noč,�ki�ne�pozna�jutra,�
ni�tvoja�poslednja�noč.

Naselila�se�je�z�zvezdami�posuta�v�očeh
tvojih�dragih,�vsem,�ki�si�jih�ljubil�nekoč.

Pride�čas,
ko�izmučeno�srce�želi�le�spati,

v�sen�večni�potovati,
ko�življenje�je�zaključeno.

Je�čas,�ki�da,
je�čas,�ki�vzame,
je�čas,�ki�mine

in�zasanjaš�se�v�spomine!

Krško, Cankarjeva 1a
mobitel: 030 363 459

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

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

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

Bioterapeut Simon Starič

Kaj vam pomeni zdravje?
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120 €. Sliko pošljem na mail. 
Tel.: 041 883 894

Prodam bon za Španijo - Costa 
Dorada, 8 dni. Cena 499 € . 
Tel.: 040 726 828 

Prodam štedilnik s pečico »Pla-
men«, bele barve, rabljen tri se-
zone. Cena 250 €. 
Tel.: 07 49 64 441 

Prodam novo črno zimsko jakno 
z etiketo, velikost 38, malo dalj-
ša s pasom na zadrgo in gumbe. 
Top modna, cena 30 €. 
Tel.: 041 542 910

Prodam vhodna vrata, hrast, 
198 x 95 ter smrekova garažna 
vrata, kovinski okvir, 213 x 245. 
Tel.: 031 636 550 

Kupim manjšo plinsko peč za 
ogrevanje malega prostora. 
Tel.: 031 749 375

POMOČ, PODARIM
Podarim računalnik P III v kom-
pletu, družini, ki ga resnično po-
trebuje. Tel.: 031 569 209

Prosim, če mi kdo podari ali po 
simbolični ceni proda pesjak in 
zajčnike. Tel.: 040 537 535

STIKI
49-letni fant iz štajerskega pode-
želja želi spoznati samsko žensko 
iz Posavja. Tel.: 031 876 467

Iščem žensko 35 - 40 let, da pri-
de k meni na dom. Živim na vasi; 
lahko si druge narodnosti. 
Tel.: 031 529 428

Škropilnica, vinogradniška motor-
na, dvotaktna za na sod, ročka za 
špricanje in 65 m nove cevi; de-
lujoča in ohranjena. Cena 220 €. 
Tel.: 041 713 286

Prodam dva hrastova soda 500 l. 
Tel.: 031 529 428

Prodam 2 INOX cisterni za vino - 
300 in 80 l. Tel.: 040 804 486

Prodam cisterne za vino 300 in 
750 l. Tel.: 040 164 370

Prodam trgatev grozdja, cca 250 
trt, za cviček (kraljevina, črnina, 
frankinja, plavec) za 200 €; Krška 
vas. Tel.: 041 547 021

Prodam grozdje žametno črnino. 
Tel.: 07 49 77 582

Prodam grozdje za mešano belo 
vino in mešano rdeče vino, vsa-
kega cca 1500 kg, na Bizeljskem. 
Tel.: 041 381 486 

Prodam mešano grozdje, cca 600 
kg, ali menjam za drva, prašiča ali 
drugo. Tel.: 051 226 751

Prodam grozdje žametne črnine 
v okolici Rake. Tel.: 031 504 280

Prodam grozdje rumeni muškat in 
rizling. Možna dostava. 
Tel.: 041 293 366

Prodam grozdje sauvignon ter 
vino sauvignon. Možna dostava. 
Tel.: 07 49 51 114

Prodam grozdje žametno črnino 
in modro frankinjo v Volovniku. 
Tel.: 041 940 419

Prodam grozdje žametno črnino 
700 - 800 kg. Tel.: 041 223 957 

Prodam mešano belo in rdeče 
grozdje, okolica Pišec, in kotel za 
žganjekuho - 100 l. 
Tel.: 031 497 749

Ugodno prodam grozdje žametne 
črnine in frankinjo. Možna tudi 
dostava. Tel.: 041 929 830

Prodam grozdje frankinjo (0,50 
€), žametno črnino (0,40 €)in kra-
ljevino (0,30 €); cca 5 ton za cvi-
ček. Tel.: 041 223 959

Prodam grozdje rdeče in belo po 
0,20 € in vino rdeče po 0,60 € ali za-
menjam za drva. Tel.: 041 991 555

Ugodno prodam večjo količino be-
lega in rdečega grozdja (rumeni 
plavec, laški rizling, modra franki-
nja in žametna črnina); okolica Bi-
zeljskega. Tel.: 041 585 659

Prodam mešano grozdje (žame-
tna črnina, modra frankinja, kra-
ljevina), 800 - 1000 kg. 
Tel.: 041 424 413

Prodam kvalitetno grozdje modre 
frankinje in žametne črnine. 
Tel.: 040 855 723

Prodam grozdje modre frankinje 
in žametne črnine; okolica Le-
skovca pri Krškem. 
Tel.: 031 542 438

Grozdje za cviček ali posamezne 
sorte prodamo ali zamenjamo za 
drva in meso. Tel.: 041 443 815

Prodam vino modra frankinja, 
grozdje ali trgatev cca. 1000 trt 
modre frankinje, žametne črnine 
in rumenega plavca. 
Tel.: 031 209 159

Prodam cviček po 0,70 €/l, v ra-
čun vzamem tudi odojka. 
Tel.: 07 49 69 304 

Prodam 100 l kvalitetnega rdeče-
ga vina po 0,80 €/l; okolica Pišec. 
Tel.: 031 545 202 

Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-
mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 
vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 

na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 

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

pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

BREZPLaČNI 	MaLI 	OGLaSI

Prodam rdeče vino po 0,40 €, 
grozdje in oddam v najem vino-
grad pri Zg. Pohanci, 13 arov. 
Tel.: 031 510 839

Prodam rdeče vino po ceni 0,80 
€/l in mlin za mletje grozdja. 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam 500 litrov vina cviček po 
0,50 €/l. Tel.: 031 821 927

Prodam mešano rdeče vino po 
1€/l in gumi voz. Tel.: 031 839 114

Prodam 500 litrov rdečega vina. 
Tel.: 051 305 481

Prodam 500 l žganja mešano - 
hruškovo in stiskalnico za mošt 
50 l na vijak. Tel.: 041 915 707

Prodam kotel za kuhanje žganja 
in lesen mlin za sadje. 
Tel.: 041 339 229

Prodam domače žganje: slivovko, 
sadjevec in hruškovec. 
Tel.: 041 293 366

Domači sadjevec 5 €/l, vinsko 
žganje 4 €/l in slivovka 6 €/l. 
Tel.: 040 432 332

Prodam sadjevec po 3,50 €/l; 
Sevnica. Tel.: 051 661 350

Prodam jurčke, vložene v kisu, 
večjo količino, in vložene slive. 
Tel.: 051 758 354

Ugodno prodam čebulo, zelje, pa-
priko, jedilni krompir in rože ma-
čehe. Tel.: 041 627 155

Prodam meso, polovico mlade 
krave. Tel.: 07 49 75 182

Prodam krompir in fižol češnje-
vec. Pridelano kot bio. 
Tel.: 041 738 338

Prodam beli jedilni krompir, pri-
meren za ozimnico ter 2 praši-
ča, težka cca 50 kg, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam krompir za ozimnico - ke-
nebec, bel, odličnega okusa, ki se 
dobro skoladišči. Cena 0,45 €/kg. 
Tel.: 041 895 974

Prodam sveži mešani luščen fižol, 
možna dostava, okolica Krškega. 
Tel.: 070 218 227

Prodam jabolka za ozimnico ter 
jabolka za jabolčni sok in kis. 
Tel.: 051 338 819

Prodam jabolka starih sort (kana-
da, bobovec, krivopecelj). 
Tel.: 041 836 515

Prodam meso domačih zajcev ali 
tudi žive za nadaljnjo rejo; možna 
dostava. Tel.: 031 827 482

Zelo ugodno menjam vino za 
drva. Tel.: 051 423 092

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, bre-
jo 8 mesecev s petim teletom, in 
grozdje žametna črnina - 500 kg. 
Tel.: 031 784 860

Prodam kravo simentalko, po pr-
vem teletu, in telice po izbiri, 
vse so na paši. Kupim pa kosilnico 
»Buherco« SIP 145 cm. 
Tel.: 07 47 78 214

Prodam žrebico, staro 2 leti, te-
stirana na IAK, je pašna. 
Tel.: 07 81 88 218 

Prodam dve telici, pašni, stari 14 
in 7 mesecev. Tel.: 031 893 718
Prodam teličko limusin, staro 10 
tednov. Tel.: 07 81 89 190

Ugodno prodam gosi, stare 1 leto. 
Tel.: 07 49 56 268 

Prodam bikca in telico simental-
ca, stara 2,5 meseca, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 63 417

Prodam bikca sivca, težkega 160 
kg, in odojke od 25 do 79 kg. 
Tel.: 051 872 179

Prodam zajce za zakol ali nadalj-
njo rejo ter krompir za ozimnico. 
Tel.: 041 222 350

Prodam 3 prašiče, težke od 120 
do 160 kg, in 10 prašičev, težkih 
od 40 do 60 kg. Tel.: 051 895 099

Prodam 3 prašiče, težke okoli 
100 kg, hranjene z domačo hra-
no. Tel.: 040 774 468

Prodam prašiče, mesnate pasme, 
krmljene z domačo hrano, težke 
od 90 do 140 kg; možen zakol. 
Tel.: 031 843 282

Prodam prašiča, teže cca 180 kg, 
in domačo mast. Tel.: 07 49 76 245

Prodam prašiče, težke od 100 do 
130 kg, grozdje za cviček ter belo 
vino; okolica Krškega. 
Tel.: 031 209 951

Prodam prašiče, težke od 160 do 
250 kg in 60 - 80 kg. 
Tel.: 07 49 57 258

Prodam tri prašiče, težke 130 kg 
in dva telička 50 kg, domače reje. 
Tel.: 07 49 75 301

Prodam vietnamskega merjasca 
in mladiče. Možna menjava za 
koze; ugodno. Tel.: 040 540 385

Prodam odojke, težke od 25 do 50 
kg. Tel.: 07 49 75 391

Prodam odojke od 25 - 30 kg, pra-
šiče od 60 - 100 kg in plemensko 
svinjo za zakol. Tel.: 031 492 837

Prodam odojka 20 in 60 kg. 
Tel.: 041 251 661

Prodam dva odojka in enega pra-
šiča, težkega 150 kg. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke 35 kg, po 
želji tudi zakoljem, in telico, sta-
ro 2 meseca, pasma limusin. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, dolge in mesna-
te pasme, težke do 35 kg, po 2,5 
€/kg; okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodamo več odojkov od 25 do 30 
kg ter težje prašiče. 
Tel.: 031 539 710

Prodam jagenjčke in zajce. 
Tel.: 031 671 906 

Prodam več jagenjčkov za nadalj-
njo rejo ali menjam za žito in pra-
šiče. Tel.: 040 137 557

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

Prodam bikca LS pasme, stare-
ga 2,5 meseca iz okolice Krškega. 
Tel: 07 81 89 010

Prodam en par gosi za nadaljnjo 
rejo - 60 €, ter bele velike race 
po 20 €/kom; Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 051 779 135

Prodam domače race, gosi in 
pure. Tel.: 031 693 355

Prodam dve beli kozici za zakol 
ali nadaljnjo rejo; po 50 €/kom. 
Tel.: 031 580 949

Po ugodni ceni prodam štiri breje 
koze brez rogov. Tel.: 070 989 149

Prodam 4 breje ovce ter ovna. 
Cena 60 € kom. Prodam tudi vino 
cviček iz centra Gadove peči. 
Tel.: 031 712 124

Odrasle breje mini himalajske 
koze, samo še nekaj komadov, pri-
jazne, stare 15 mesecev, kom. po 
100 €; Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453

Koze afriške mini, mladiči, in pa-
pige (agapornisi), možna zame-
njava. Tel.: 031 848 866 

Prodam kozlička, starega 10 me-
secev, brez rogov, in dve mladički 
molznici za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 712 976

Prodam kozo sanjske pasme, brez 
rogov, dobra mlekarica odličnih 
staršev, stara 2 leti, 100 €. 
Tel.: 070 260 566

Prodam čistokrvne mladiče dal-
matince, stare 2 meseca.; okolica 
Sevnice. Tel.: 031 390 595

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Ugodno prodam masivno stilno 
mizo fi 1,10 m in 6 tapiciranih sto-
lov Stilles. Tel.: 041 274 251

Prodam dobro ohranjeno spalni-
co: 5-delna omara, francoska po-
stelja, 2 nočni omarici, kotna ko-
moda in tabure. Tel.: 041 372 742

Prodam mizo in dve klopi z naslo-
nom, primerno za v zidanico, les - 
akacija, barvano. 
Tel.: 041 250 744

Prodam pisalno mizico skupaj z 
omarico. Tel.: 040 628 548 

Prodam otroški voziček in avto-
sedež od 9 - 36 kg v modri barvi. 
Tel.: 031 343 189

Prodam še originalno zapakiran 
otroški prenosni računalnik Meha-
no s 60 zabavnimi igricami v pe-
tih težavnostnih stopnjah v slo. in 
ang. jeziku. Cena 35 €. 
Tel.: 07 49 59 115 

Prodam otroško posteljo 120/60 z 
jogijem in previjalno mizo Brevi z 
banjico. Tel.: 031 864 882

Prodam otroško posteljico 140 x 
70 v rjavi barvi z vzmetnico. 
Tel.: 051 629 300

RAZNO
Laminat, barva javor, debeline 7 
mm, odporen na udarce, original-
no zapakiran, cca 26 m2, prodam 
za 4,5 €/m2. Tel.: 070 876 032

Prodam peč za ogrevanje na pe-
trolej, v odličnem stanju, rablje-
na samo eno zimo. 
Tel.: 07 49 51 190

Kovinsko cisterno za olje, 2.500 l, 
in šrotar za ruženje in mletje ko-
ruznega zrnja prodam. 
Tel.: 040 883 140 

Prodam PVC cisterne 1000 in 600 
l. Tel.: 041 502 757

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

Prodam cisterno za kurilno olje 
2.000 l, gorilec Hansa, bukova 
drva - 20 m3, sadjevec - 150 l. Mal-
kovec. Tel.: 041 827 776

Prodam cisterne 1000 l za vodo na 
paleti, možna dostava. 
Tel.: 051 630 530

Prodam stoječo hišno uro, viso-
ko 2,10 m, na tri uteži in z lunino 
fazo na številčnici. 
Tel.: 07 49 56 609 

Prodam stare šivalne stroje, likal-
nike, radijske sprejemnike in še 
vrsto drugih starinskih zanimivo-
sti. Tel.: 051 308 040

Prodam dva jogija, malo rablje-
na, Bawarija Voltex in Dormeo 190 
x 90. Tel.: 03 56 88 365

Prodam klavir Gebruder Stin-
gl Wien, letnik 1890, uglašen in 
ohranjen, bobne znamke Tama 
ter umetniške slike olje na pla-
tnu. Tel.: 041 412 243

Prodam diatonično harmoniko, 
starejša, C-F-B, Slakov gumb G 
bas. Tel.: 041 240 833

Prodam diatonično harmoniko Ru-
tar - Tolminka, B-ES-AS, zelo malo 
rabljena in lepo ohranjena. Cena 
2.220 €. Tel.: 041 439 908

Prodam večje število LP gramo-
fonskih plošč domačih in tujih iz-
vajalcev (rock, pank, blues ...). 
Tel.: 041 339 688

Prodam novo zračno puško. Cena 
100 €. Tel.: 041 533 037 

Prodam zamrzovalno omaro Go-
renje Simfony 274 l, ugodno. 
Tel.: 051 334 149 

Prodam sobno kolo Energetis, 
Eliptični trenažer ET 3.1 Magne-
tic, malo rabljen. 
Tel.: 041 452 986
 
Prodam nov kavni aparat Severin, 
črne barve. Cena 60 €, redna cena 

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo 

16. oktobra prodaja 
belih kilogramskih piščancev.

Rjave ter grahaste jarkice 
pa prodajamo 

vsak torek in petek. 

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

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

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, 

da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev v soboto, 9. oktobra. 

Mlade rjave jarkice, že v nesnosti, 
pa si lahko priskrbite 

vsak dan, v večernih urah.

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

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

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

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

INOX OGRAJE, NADSTREŠKI,
STOPNICE, DVORIŠČNA VRATA,
OSTALA KOVINSKA OPREMA,

VARJENJE ALUMINIJA

Arto 8, 8293 Studenec, T: 07 81 89 115, G: 031 715 911 Dejan, 
e-pošta: varilstvo.bizjak@gmail.com

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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KNJIGA, KAKRŠNE ŠE NI BILO:
Preko 400 starih barvnih in črnobelih razglednic iz edinstvene zbirke, 
ki je nastajala več desetletij! Barvne in črnobele razglednice prikazujejo 
panoramo Brežic iz različnih pogledov, pa tudi glavno ulico, številne 
zanimive zgradbe (npr. stari most in brežiški grad, samostan, kolodvor) od 
začetka 19. stoletja. Posebnost te knjige iz zbirke Stoletje na razglednicah 
je, da vsebuje tudi veliko razglednic okoliških krajev: Artiče, Bizeljsko, 
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Letovišče Grič, Dobova, Jesenice ob 
Savi, Kapele, Krška vas, Pišece, Sromlje, Velika Dolina, Čateške 

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

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

zaščitnim ovitkom.

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

Prednaročniška cena: 35 €
Redna cena: 42 €

Dostava na stroške založbe

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
Brežice - stoletje na razglednicah

Predstavitev v Domu kulture Radeče, 
12. oktobra 2010, ob 18. uri

in v Dvorani v parku v Krškem, 
21. oktobra 2010, ob 18. uri

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,

e-pošta: marketing@posavje.info
www.posavje.info

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

Prednaročniška cena: 21 €
Redna cena: 25 €

Dostava na stroške založbe

IVAN TOMŠE

Potepanja
po gorah

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,

e-pošta: marketing@posavje.info
www.posavje.info

216 strani, 
format 210x280 mm

več kot 60 
barvnih fotografi j!

Prednaročniška cena: 28 €
Redna cena: 32 €

Dostava na stroške založbe


