
Pri posavski založbi Neviodunum je izšla knjiga Kruh in pecivo 
po domače pekovskega mojstra Francija Planinca iz Radeč. Na 
predstavitvi v torek zvečer so v polnem Domu kulture Radeče na-
stopili MPZ Svoboda Radeče, kjer poje tudi Franci Planinc, učen-
ci OŠ Marjana Nemca Radeče in pevka Alja Breznikar. Zbrane 

sta pozdravila dosedanji in bodoči župan Matjaž Han ter urednik 
založbe Silvester Mavsar. Pogovor o knjigi je z avtorjem vodi-
la Veronika Drašček (na fotografiji), višja knjižničarka Knjižni-
ce Radeče. Še ena predstavitev knjige, v kateri je 50 preizkuše-
nih receptov za peko kruha in peciva, bo v četrtek, 21. oktobra 
2010, ob 18. uri v Dvorani v parku v Krškem. 
 S. Radi

Največje tri posavske občine 
– Krško, Brežice in Sevnica - 
ostajajo utrdbe desnosredin-
skih političnih strank, v Ra-
dečah bo še naprej vladala 
SD, v Kostanjevici in Bistrici 
so znova imeli največ uspeha 
neodvisni kandidati. 

V Krškem nova 
zmaga Bogoviča in 
SLS
V občini Krško ostaja trdno 
v sedlu Franc Bogovič (SLS), 
kateremu so volivci ob skoraj 
48-odstotni volilni udeležbi s 
preko 62-odstotno podpo-
ro zaupali že četrti županski 
mandat. Cvetko Sršen (SDS) 
je zbral slabih 23 %, Silvo 
Krošelj (SD) pa 15 % glasov. 
Precej zanimiva sestava pa se 

obeta v 30-članskem krškem 
občinskem svetu. Bogovičeva 
SLS je po še neuradnih rezul-
tatih obdržala osem svetni-
ških mest, ki jih bodo zasedli 
Vlado Grahovac, Ivan Umek, 
Mirela Zalokar (verjetna za-
menjava za župana Franca 
Bogoviča, ki je bil sicer iz-
voljen v OS s preferenčnimi 
glasovi), Jože Dular, Boštjan 
Pirc, Ana Somrak, Franc Le-
kše in Alojz Kerin. Tudi SDS 
je obdržala pet sedežev iz 
prejšnjega mandata, na njih 
pa bodo sedeli Stane Pajk, 

Vesna Češek, Primož Novak, 
Cvetko Sršen in Zdravko Ur-
banč. SD je svoje zastopstvo 
iz enega povečala na šti-
ri svetnike (Anton Petrovič, 
Miran Pavlič, Rajmund Ve-
ber in Silvo Krošelj), DeSUS 
iz enega na tri (Vlado Bez-
jak, Jožica Mikulanc in Alojz 
Marolt), drastično so »padli« 
v LDS, kjer jim je od petih 
ostalo le eno svetniško mesto 
(Peter Žigante), slabše se je 
odrezal tudi PUM, ki ima na-
mesto treh le še enega sve-
tnika (Jure Zlobko), ter NSi, 
kjer so imeli prej dva, zdaj 
pa le še en svetniški sedež 
(Damjan Obradovič), enega 
svetnika je obdržala SNS (Da-
vid Imperl). Nov veliki met je 
uspel t. i. neodvisnim listam, 
saj ima Neodvisna lista novih 
idej za razvoj občine Krško - 
ROK kar dva svetnika (Ivan 
Urbanč in Julijan Kerin), po 
enega pa Lista za boljši ju-
tri (Vladimir Hriberšek), Li-
sta Zeleni krog (Aleš Suša) 
ter Lista za pravičnost, rento 
in razvoj (Miro Čelan). Brez 
svetniškega mesta so osta-
li v Zaresu. Zanimivo je, da 
se je kar enajst kandidatov 
v občinski svet prebilo s po-
močjo preferenčnih glasov.  
Romski svetnik bo še naprej 
Moran Jurkovič iz Kerinove-
ga Grma. Skupno torej kar 
20 novih imen v primerjavi 
s prejšnjim mandatom in le 
10 »starih« svetnikov. Kljub 
zelo razdrobljeni zasedbi in 
navidez tudi »težavni« za 
starega/novega župana ne 
gre dvomiti, da tako izkušen 
politik, kot je Bogovič, ne bi 
zmogel sestaviti dovolj širo-
kega formalnega ali nefor-
malnega zavezništva za ko-

likor toliko udobno štiriletno 
vladavino.

V Brežicah 
prepričljivo Molan 
in SDS
Čeprav so v Brežicah za-
dnje dni volilne kampanje 
nekateri glasno napovedo-
vali drugi krog županskih 
volitev, do njega ni prišlo. 

Dosedanji župan Ivan Molan 
(SDS) je gladko opravil s še-
stimi protikandidati, saj so 
mu volivci namenili slabih 
59 % glasov. Hrvoje Teo Or-
šanič (SD, DeSUS, SU in SEG) 
je prejel 15 %, Jure Pezdirc 
(PUM) slabih 11 %, Milko Ver-
šec (neodvisni kandidat) in 
Stanko Tomše (LDS) po pri-
bližno 5 %, Ivan Sušin (SLS) 
dobre 3 % in Nataša Mihaj-
lovič (SMS - Zeleni Evrope) 
slaba 2 % glasov. Volilna ude-
ležba je znašala dobrih 46 %.

V 30-članskem brežiškem 
občinskem svetu je prevla-
do še okrepila Molanova SDS, 
saj bo po trenutnih izraču-
nih imela še enega svetnika 
več kot prej, torej 12. To naj 
bi bili: Andrej Vizjak, Patri-
cia Čular, Marko Hercigonja, 
Ivanka Medvešček, Irena Rud-

POSAVJE – Nedeljske lokalne volitve, pete v samostojni Sloveniji, kljub neka-
terim drugačnim pričakovanjem niso prinesle sprememb na posavskem politič-
nem prizorišču. Nasprotno, vseh pet županov, ki so znova kandidirali, je glad-
ko zmagalo v prvem krogu, vodilno vlogo v posameznih občinah pa so utrdile 
ali še okrepile tudi njihove politične stranke, čeprav je med občinskimi svetni-
ki presenetljivo veliko novih imen. 

KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško je 8. oktobra obiska-
la ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radič. V družbi 
predsednika uprave Staneta Rožmana in direktorja GEN 
energije Martina Novšaka si je ogledala potek remontnih 
del in po obisku nedvoumno napovedala skorajšnjo zdru-
žitev obeh energetskih stebrov oz. GEN energije in Hol-
dinga Slovenske elektrarne (HSE).

„Ideja je živa in bo v kratkem na mizi,“ na vprašanje o zdru-
žitvi obeh energetskih stebrov odgovarja ministrica Radičeva 
in v tem kontekstu gre razumeti tudi nedavno zamenjavo čla-
nov nadzornega sveta HSE. 
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Združevanje energetskih 
stebrov – zdaj gre zares

Ministrica Radičeva in Novšak med pogovorom z 
novinarji

V Posavju brez 
političnih pretresov

Lokalne volitve 2010

Bogoviču je čestital tudi 
Ivan Urbanč.

Slavili so tudi v 
Molanovem taboru.

Kruh in pecivo po domače
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BISTRICA OB SOTLI - V Bistrici ob Sotli se je 28. septembra 
na 27. redni seji še zadnjič v mandatu 2006-2010 sestal 
7-članski občinski svet. Župan Jožef Pregrad je v poročilu 
pojasnil, da so tik pred nakupom dodatnega zemljišča za 
potrebe novogradnje vrtca pri OŠ Bistrica ob Sotli. 

V zadnjih septembrskih dneh so opravili prevzem ceste na 
Sv. gore, kjer je deževje 18. in 19. septembra sprožilo večji 
plaz, sanacija pa bo po prvi oceni stala okoli 50 tisoč evrov. 
Prav tako so poplave v Bistrici ob Sotli uničile protipoplavne 
nasipe ob reki Sotli, to škodo je okoljsko ministrstvo že evi-
dentiralo, svetniki pa so bili enotni, da ministrstvo pozovejo 
k takojšnji sanaciji nasipov, ki jih bo potrebno še povišati. 
Prav tako so soglašali s predlogom cene socialno varstvene 

storitve ‘pomoč družini na domu’, ki jo za občino po novem 
opravlja Senior – Center za pomoč starejšim, ki ga vodi doma-
činka Lidija Umek. Cena na efektivno uro znaša 13,25 evra, 
občina pa subvencionira 8,25 evra, tako da cena za uporab-
nike znaša le 5 evrov na uro. Cena bo sicer veljala le za leto 
2010, za naslednje leto jo bodo ponovno morali potrditi.

Svetniki in svetnice so se po dopolnitvi vloge izrekli za po-
moč družini Zupan, ki ji je junijsko neurje uničilo streho, 
prav tako bodo finančno pomagali skupini The Ghen pri pri-
pravah na novo ploščo. Med pobudami so sklenili, da se do-
mačemu umetniku Francu Černelču, tudi avtorju občinskega 
grba, ki je letos ob občinskem prazniku izdelal skulpturo ‘ka-
men časti’ pred občinsko stavbo, oddolžijo za njegovo delo 
s simbolno denarno nagrado. Prav tako je direktorica občin-
ske uprave izrazila željo, da se OŠ Bistrica ob Sotli, ki je 8. 
oktobra na podelitvi priznanj iz akcije Moja dežela – lepa in 
gostoljubna že tretjič prejela naziv najlepše šole v Sloveni-
ji in s tem zastavo akcije v trajno last, pripravi preseneče-
nje z darili za vsakega učenca, svetniki pa bodo pri tem po-
magali.  S. Vahtarić 

V Bistrici še zadnjič zasedal 
občinski svet 

Svetniki še zadnjič z županom Pregradom

BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je letos kot ena prvih 
slovenskih bolnišnic ustanovila samostojno enoto za neaku-
tno bolnišnično obravnavo, ki ima na razpolago 18 postelj in 
deluje v sklopu internega oddelka. S tem so zagotovili ce-
losten pristop k reševanju problemov obolelih starostnikov. 
Neakutna bolnišnična obravnava je nepogrešljiv del v celo-
stni zdravstveni oskrbi, saj predstavlja nadaljevanje akutne 
diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave. Z usta-
novitvijo omenjene enote se je dvignila stopnja samooskrbe 
pacientov, izboljšala se je kakovost življenja starejših bol-
nikov, povečala se je varnost odpusta bolnih in onemoglih, 
poleg tega pa je ponujena tudi pomoč in podpora umirajo-
čim in njihovim svojcem.  
Neakutna bolnišnična obravnava v bolnišnici Brežice sicer 
poteka že od leta 2005, vendar pa so bili pacienti obravna-
vani po različnih oddelkih skupaj s pacienti v akutni bolni-
šnični obravnavi. Letos je bilo do konca avgusta v neakutni 
bolnišnični obravnavi 170 bolnikov, najstarejša bolnica je šte-
la spoštljiva 104 leta. Več kot polovica pacientov v enoti je 
žensk. Geografsko gledano pa je bilo letos največ pacientov 
sprejetih z območja brežiške občine, sledijo pa jim prebi-
valci Krškega, Sevnice, Kostanjevice na Krki, Bistrice ob So-
tli, Kozjega in Podčetrtka. Zaradi starostno-socialne struktu-
re prebivalcev v Posavju so potrebe po neakutni bolnišnični 
obravnavi precejšnje, saj beležimo rast starostnikov v regi-
ji ter pomanjkanje postelj v domovih za starejše občane. 

Če ob tem povzamemo ne-
katere za javnost zanimi-
ve informacije Zavoda za 
zdravstveno varstvo, ob 
obravnavi katerih je s stra-
ni udeležencev seje poteka-
la zanimiva razprava pa tudi 
konkretni predlogi, so se ti 
med drugim nanašali na po-
večanje deleža samooskrbe 
s prehrano v Posavju, pred-
vsem v tej smeri, da občine 
vzpodbudijo vzgojno-izobra-
ževalne ustanove v svojem 
okolju, da se te vključijo v 
ekološke projekte in progra-
me, tudi na način, da za po-
trebe šolske prehrane otrok 
odkupujejo pridelke od do-
mačih proizvajalcev. Zavzeli 
so se tudi za ohranitev zdra-

Nova enota za boljšo oskrbo 
starejših bolnikov

Največ Posavcev umre 
zaradi bolezni srca in ožilja
KRŠKO - 5. oktobra se je na drugi redni seji sestal Regionalni razvojni svet regije Posavje (RRS), ki se je 
med drugim seznanil s predlogom sprememb Izvedbenega načrta Regijskega razvojnega programa Po-
savje 2010-2012 in Liste prioritetnih projektov iz tega izvedbenega načrta ter obravnaval predlog Re-
gijske strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju s pomočjo krepitve zdravja na območju Dolenj-
ske, Bele krajine in Posavja, ki so jo pripravili na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto.

vstvene mreže v Posavju, saj 
je do sedaj prihajalo že do 

več poskusov ukinjanja bre-
žiške bolnišnice ali njenih 
oddelkov in da je potreb-
no vlagati v izobraževanje, 
predvsem mladine, starejše 
populacije ter ostalih  ran-
ljivih skupin v vseh segmen-
tih zdravja. 

Alarmantnih je namreč kar 
nekaj podatkov iz že ome-
njene Regijske strategije 
za zmanjševanje neenako-
sti v zdravju, saj smo v Po-
savju v primerjavi z ostali-
mi slovenskimi regijami pri 
samem vrhu po samomo-
rih, da je stopnja registri-
rane brezposelnosti  pri nas 
za 14 % višja od slovenskega 
povprečja, povprečna bruto 

plača pa dobrih 11 % nižja od 
slovenskega povprečja, da je 
splošna umrljivost višja kot v 
ostalih območjih zdravstve-
ne regije Novo mesto, ob 
tem pa naravni prirastek ne-
gativen oziroma je natalite-
ta najnižja ravno v Posavju. 
Tudi nasploh je zdravstve-
no stanje prebivalstva naj-
slabše v Posavju, saj v pri-
merjavi z ostalimi regijami 
umre višje število ljudi pred 
65. letom starosti. Pri tem 
je zanimivo, da je umrljivost 
najvišja zaradi bolezni srca 
in ožilja, predvsem pri mo-
ških, pod slovenskim povpre-
čjem pa je umrljivost zaradi 
rakavih obolenj.
 Bojana Mavsar

Roman Matjašič, 
predsednik Regionalnega 
razvojnega sveta Posavje

Hvala za vaš glas!

nadaljevanje s 1. strani
„Bolj ko se poglabljam v energetiko, bolj sem prepričana, da 
bomo lahko pozitiven premik v energetiki naredili samo tako, 
da bomo združili znanje, sredstva in se tudi primerno orga-
nizirali, da bomo vse načrtovane projekte, vključno z drugim 
blokom NEK in TEŠ 6, realizirali.“ Kot je še povedala, se bo 
potrudila za čim prejšnji začetek priprave projektne doku-
mentacije in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za zače-
tek gradnje drugega bloka NEK, o morebitnem referendumu 
glede gradnje pa je po njenem mnenju še prezgodaj govoriti. 
„Moje mnenje je, da je današnja konfiguracija (slovenske ener-
getike, op. a.) dobra za konkurenčnost, seveda pa si energeti-
ki sami želimo monopol,“ je načrtovano združitev komentiral 
direktor GEN energije Martin Novšak in s tem posredno pove-
dal, da se potrošnikom z združitvijo energetskih stebrov obe-
tajo višje cene električne energije. Novšak sicer poudarja, da 
je GEN energija „močan igralec tako v Sloveniji kot v tujini in 
bo zato dobra osnova za kakršnokoli delovanje naprej v sloven-
skem prostoru.“ 

Da je dobiček, ki ga ustvarja posavska energetika, mamljiv za 
(trenutno) oblast, dokazuje nedavna odločitev vlade o preraz-
poreditvi 27,2 milijona od 48 milijonov evrov lanskega dobička 
GEN energije v državni proračun. Po besedah Radičeve je to si-
cer izreden ukrep za krpanje proračunske luknje: „Pred nami 
je cela vrsta investicij v energetiki, zato bodo po mojem mne-
nju odslej naprej dobički ostajali v podjetjih, da bomo z njimi 
lahko financirali predvidene investicije.“ GEN energiji letos za 
investicije ostane še 20,8 milijona evrov, letošnji dobiček pa bo 
predvidoma manjši od lanskega. „Leti 2008 in 2009 sta bili iz-
jemni po stabilnosti obratovanja, hidrologiji in cenah električ-
ne energije na trgih, letošnje leto pa bo bolj normalno in seve-
da bo naš dobiček temu primerno manjši,“ pričakuje Novšak.
 Peter Pavlovič

LJUBLJANA, POSAVJE - Gospodarska zbornica Slovenije je naj-
bolj inovativnim med inovativnimi 15. septembra podelila pri-
znanja za inovacije, nastale v letu 2009. 17 zlatih, 24 srebrnih 
in 12 bronastih priznanj je rezultat nacionalnega finala, v ka-
terem je na regionalni ravni sodelovalo preko 290 inovacij in 
preko 700 inovatorjev. GZS je do konca septembra izbrala ino-
vacije, ki so bile nagrajene v preteklih letih in ki ustrezajo tudi 
kriterijem Evropske komisije ter jih predlagala za kandidaturo 
za Evropskega izumitelja leta. 
Tri priznanja so prejeli tudi posavski inovatorji. Zlato priznanje 
je dobil inovator Jože Stopar iz podjetja Argas d.o.o. za ino-
vacijo Avtomatsko-ročni gasilni sistem, srebrno priznanje ino-
vatorja Urban Pfeifer in Mi-
tja Felicijan iz podjetja UTS 
Urban Pfeifer za inovacijo Il-
luminate - Sistem za regulira-
nje in upravljanje javne raz-
svetljave, bronasto priznanje 
pa Robert Rožman iz Šolskega 
centra Krško-Sevnica za izde-
lavo modula iz odprtega kuri-
kula Temeljna znanja iz jedr-
ske tehnike. P. P.

Tri državna priznanja tudi 
posavskim inovatorjem

Združevanje energetskih 
stebrov – zdaj gre zares

zahvalazahvala
IZZIVOV JE ŠE VELIKO!

Vaš župan Franc Bogovič in lista kandidatov 
SLS  za občinski svet občine Krško

Vaš župan Franc Bogovič in lista kandidatov 
SLS  za občinski svet občine Krško

vsem občankam in občanom 
občine Krško za izkazano zaupanje!
vsem občankam in občanom 
občine Krško za izkazano zaupanje!

Predstavitev knjige 
Francija Planinca

„Kruh in pecivo 
po domače“

Dvorana v parku v Krškem

Četrtek, 21. oktobra, 
ob 18. uri

Vabljeni!
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Franc 
Bogovič:

„Res je re-
zultat po 
treh man-
datih veliko 
vreden, ker 

dokazuje, da dve tretjini ljudi 
potrjujeta naše delo in pot, po 
kateri je potrebno nadaljeva-
ti. Usmerili smo se v pozitivno, 
pošteno volilno kampanjo in bili 
veliko med ljudmi. Svoje delo 
smo potrjevali z rezultati, kajti 
v mandatu, ki je za nami, se je 
v občini Krško investiralo skoraj 
100 milijonov evrov, hkrati pa se 
je v preteklem mandatu podpi-
ralo tudi družabno in društveno 
življenje.“

Ivan Molan: 

„ P r i č a k o -
val sem do-
ber rezul-
tat, vendar 
je bilo pre-
cej neznank, 

kaj pomeni tako veliko število 
kandidatov za župana in veliko 
število list. Prepričljiva zmaga 
pomeni potrditev dosedanjega 
dela in spodbudo za naprej. Ko 
dobivaš v kampanji toliko po-
len pod noge, se sprašuješ, ali 
je bilo to, kar si delal, res v 
redu, ko pa vidiš, da ljudje to 
podprejo s tako večino, si pre-
pričan, da si na pravi poti in 
da jo potrebno nadaljevati in 
vztrajati na njej.“

Srečko 
Ocvirk: 

„Zmaga v pr-
vem krogu je 
bila nekoli-
ko pričako-
vana, vendar 

je bilo kljub vsemu potrebno po-
čakati na odločitev volivcev, ki bi 
lahko prinesla tudi drugačen re-
zultat. Računal sem, da sem v 
preteklih letih zgradil zadostno 
zaupanje in da bodo občani po-
trdili moje dobro delo. Izvolitev 
v prvem krogu je bila nagrada 
za tisto, kar je bilo opravljene-
ga v mojem minulem županskem 
mandatu. Hvala vsem, ki so z od-
danim glasom potrdili moje do-
sedanje delo in trud.“ 

Matjaž Han: 

„ N a j p r e j 
moram izre-
či veliko in 
iskreno za-
hvalo voliv-
kam in voliv-

cem za izkazano zaupanje. V 
prvi vrsti zato, ker to dokazu-
je, da so opazili in znajo ceniti 
naše delo. Tudi visoko izkaza-
no zaupanje stranki SD, Zvezi 
za napredek Radeč in radeške-
ga območja ter DeSUS-u, s ka-
terima smo sklenili koalicijo, 
dokazuje, da so volivci prepri-
čanja, da smo sposobni vodi-
ti občino tudi v novem man-
datu.“

Mojmir 
Pustoslem-
šek:

„Nisem pri-
čakoval zma-
ge v prvem 
krogu, nena-

zadnje smo bili le trije kandi-
dati. Očitno so volivci prepo-
znali pravilnost smeri razvoja 
občine. Zmaga v prvem kro-
gu zame pomeni veliko obve-
znost, seveda v okviru finanč-
nih možnosti. Tudi občinski 
svet je sestavljen po moji že-
lji. Sestavil bom koalicijo in 
pričakujem bolj mirno delo kot 
v prejšnjem mandatu.“ 

Franjo 
Debelak:

„To ni le 
moja zmaga, 
ampak tudi 
zmaga moje 
svetniške li-

ste, ki ima med sedmimi sve-
tniki kar štiri člane. Čaka nas 
trdo delo, nadaljevali bomo že 
zastavljene projekte, hkrati pa 
poskušali občini Bistrica ob So-
tli dati nov zagon.“ 

Josip Krhen, Sevnica: 
Po mojem mnenju je bila volil-
na kampanja v primerjavi s pre-
teklimi volitvami manj obsežna, 
a so bili plakati in ostala ogla-
sna sporočila oblikovno podpov-
prečni, osebno pa bi tudi neka-
tere ljudi ocenil kot neustrezne 
za župansko mesto. Sicer se z 
volitvami nisem obremenjeval, 
ker me politika ne zanima, sem 
pa mnenja, da bi moral biti žu-
pan strankarsko neopredeljen.

Aleksander Mucek, Krško: 
Volilno kampanjo strank nisem 
posebej spremljal, kolikor pa 
sem opazil, ni bila pretirana, 
pač pa se mi je zdelo nekoli-
ko več plakatiranja kot ob pre-
teklih volitvah. Sam sem voli-
tve sicer bojkotiral, preprosto 
zato, ker vsi samo obljubljajo, 
naredi pa nihče nič. Morali bi 
se resneje lotiti reševanja te-
žav, ne pa da gledajo vsi po vr-
sti in v prvi vrsti le svoj interes.  

ANKETA

Jože Perc, Lončarjev Dol: 
Mislim, da bi bilo soočenj pred 
lokalnimi volitvami lahko malo 
več. Premalo je bilo stika z lju-
dmi, ki tako niso mogli predsta-
viti svojih želja in potreb kan-
didatom za župana. Obljub je 
bilo veliko, celo malce preveč, 
zato se bojim, da ne bodo vse 
izpolnjene. Navadno tistega, 
kar obljubljajo, potem veliko-
krat ni – pomembno je samo, 
da je izvoljen. 

V tokratni anketi nas je zanimalo, kako so naši sogovorni-
ki spremljali pravkar zaključeno volilno kampanjo, ali so 
jo čutili v vsakodnevnem življenju in kako jo ocenjujejo 
tako po vsebinski kot oblikovni plati. 

Ocena volilne kampanje

SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DeSUS  . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Neodvisna lista za napredek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

LDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zares  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Slovenska unija  . . . . . . 1
SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Občinski svet Brežice (30)

SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
DeSUS  . . . . . . . . . . . . . . . .3

PUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Zares  . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
NSi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Občinski svet Sevnica (25)

SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DeSUS  . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lista za boljši jutri  . . . . . 1
Zeleni krog  . . . . . . . . . . . 1
Predstavnik romske skupnosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Lista za pravičnost, 
rento in razvoj  . . . . . . . 1
NSi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Občinski svet Krško (30)

man, Mitja Oštrbenk, Tatjana 
Močan, Mira Šuler, Bojan Kos 
(verjetna zamenjava za izvo-
ljenega župana Ivana Molana), 
Franc Kelher, Ivan Pondelak 
in Katja Barbič. Po štiri svetni-
ška mesta se obetajo stranka-
ma SD (Željko Nikezić, Rajka 
Križanac, Anton Kmetič in Ja-
nez Kostanjšek), ki je imela 
prej tri svetnike, in PUM (Ju-
rij Pezdirc, Franc Les, Davor 
Račič in Ivan Kostevc), ki ima 
dva svetnika več, en mandat 
več so dobili tudi v DeSUS-u, 
kjer imajo zdaj tri svetnike 
(Dragotin Sotler, Mitja Drža-
nič in Stanislav Ilc). Tri od pe-
tih sedežev so obdržali v LDS 
(Vladimira Kežman, Marijan 
Žibert in Franc Urek), enega 
od treh pa v SLS (Miran Omer-
zel). V občinski svet se je uspe-
lo prebiti tudi Zaresu s Fran-
cem Jurečičem, Slovenski 
uniji s Petrom Skrivalnikom 
in Neodvisni listi za napredek 
z Darkom Udovičem, ostalih 
neodvisnih list ne bo v občin-
skem svetu. Tudi v Brežicah so 
pomembno vlogo odigrali pre-
ferenčni glasovi, saj se je z nji-
mi v občinski svet uvrstilo kar 
sedem kandidatov, med njimi 
vsi štirje svetniki SD.  Prav tako 
je med svetniki glede na prej-
šnji mandat veliko novih obra-
zov, kar 17, čeprav so med nji-
mi tudi znana politična imena, 
13 je »staroselcev«. Županu 
Molanu najbrž ne bo pretežko 
sestaviti koalicije s prepričlji-
vo večino.  

Sevnica še naprej 
v rokah Ocvirka in 
SLS 
Tudi v Sevnici so volivci iz-
kazali zaupanje dosedanje-
mu županu Srečku Ocvirku 
(SLS), ki je prejel dobrih 64 % 

glasov, Tomaž Lisec (SDS) sla-
bih 21 %, Rado Kostrevc (SD) 
pa slabih 15 % glasov. Volitev 
se je udeležilo slabih 49 % vo-
lilnih upravičencev.

Tako kot v Krškem tudi v Sevni-
ci ostaja najmočnejša stranka 
SLS, ki je v 25-članskem občin-
skem svetu po prvih izračunih 

obdržala vseh devet svetni-
ških mest, ki naj bi jih zase-
dli Janez Podlesnik (namesto 
župana Srečka Ocvirka), Jože 
Imperl, Hermina Šantej, Bo-
židar Beci, Božidar Grobolj-
šek, Alojz Zalašček, Janoš 
Janc, Janez Kukec in Sta-
nislav Erman. Eno svetniško 
mesto manj oz. šest naj bi jih 
pripadlo SDS (Jože Županc, 
Zvonko Tuhtar, Štefan Teraž, 
Tomaž Lisec, Ivan Orešnik in 
Irena Dobnik), po tri pa stran-
kama SD – prej dve (Jožef Ro-
štohar, Breda Drenek Sotošek 
in Rado Kostrevc) in DeSUS – 
prej eno (Jožef Žnidarič, Ma-
ksimilijan Redenšek in Dušan 
Močnik). Od štirih na prejšnjih 
volitvah so le eno mesto ob-
držali v LDS (Jože Gorišek), 
po eno mesto imajo še na-
prej v PUM (Rok Petančič) in 
NSi (Gregor Simončič), enega 
svetnika ima tudi Zares (Drago 
Krošelj). V sevniških občinskih 
klopeh bo torej kar 14 novin-
cev in le 11 obrazov iz prej-
šnjega mandata. Tudi tukaj ne 
gre pričakovati težav pri obli-
kovanju zanesljivega volilnega 
zavezništva.

Pustoslemšku 
drugi mandat
Novi/stari župan Kostanjevi-
ce na Krki je neodvisni kandi-
dat Mojmir Pustoslemšek, ki 
je dobil 56-odstotno podpo-
ro volivcev, prav tako neodvi-
sni kandidat Silvester Miklavž 
30-odstotno, Jože Zagorc (SD) 
pa 14-odstotno. Volilna udelež-
ba je bila slabih 62-odstotna.

V 10-članski kostanjeviški ob-
činski svet so izvoljeni neodvi-
sni kandidati Robert Zagorc, 
Aleš Kegljevič in Gorazd Šo-
šter, Rajko Kučič in Ladko Pe-
tretič (oba SDS), Franc Gramc 
in Franc Štokar (oba SLS), Jo-
žica Lešnjak (DeSUS), Melita 
Skušek (PUM) in Andrej Rajar 
(SD). Iz prejšnjega mandata so 
ostali le štirje svetniki (Petre-
tič, Štokar, Lešnjakova in Sku-
škova), sestava pa naj bi bila 
bolj naklonjena Pustoslemšku 
kot prejšnja. 

V Radečah 
zmagoslavje Hana 
in SD
V občini Radeče so volivke in 
volivci ob 60-odstotni udelež-
bi z veliko večino izkazali za-
upanje dosedanjemu županu 
Matjažu Hanu (SD), saj so mu 
namenili skoraj 84 % glasov, 
njegovi edini protikandidat-
ki mag. Damjani Petavar Do-
bovšek (SDS) pa dobrih 16 % 
glasov. 

Sicer pa bodo poleg stranke 
SD, ki je v 16-članskem ra-
deškem občinskem svetu po-
večala zastopstvo iz petih na 
sedem predstavnikov (Mari-
ja Imperl kot zamenjava za 
župana Hana, Janez Preši-

ček, Alenka Bervar, Tomaž 
Režun, Franc Kadunc, Rado 
Mrežar in Andreja Burkelc 
Klajn), svet sestavljali še štir-
je predstavniki (v prejšnjem 
mandatu trije) liste ZA-R - 
Zveze za napredek Radeč in 
radeškega območja (Rafaela 
Pintarič, Jožef Petauer, Ja-
nez Renko in Zoran Čulk), tri 
svetnike ima še naprej SDS 
(Helena Bregar Šramel, Da-
mjana Petaver Dobovšek in 
Peter Mlakar), po enega pa 
NSi (Miran Prnaver) ter De-
SUS (Mirko Florjanc). Torej 
bo radeški občinski svet se-
stavljalo 13 »starih« svetni-
kov in le trije novinci. Han je 
že napovedal koalicijo SD z 
Zvezo za napredek Radeč in 
radeškega območja in DeSUS-
om, ki bo imela kar 12 od 16 
svetnikov.

Po Pregradu 
Debelak
Novi župan Bistrice ob So-
tli, kjer so zabeležili 64-od-
stotno volilno udeležbo, je 
neodvisni kandidat Franjo 
Debelak, ki je prejel slabih 
55 % glasov, njegova proti-
kandidatka Iva Zorenč (SDS) 
pa dobrih 45 % glasov. 

V bistriški občinski svet so 
izvoljeni neodvisni kandidati 
Jožef Pregrad, Jože Kralj, 
Marjan Fendre, Metka Hu-
dina, Simon Narat in Simon 
Hudina ter Bojan Pregrad iz 
SDS, iz prejšnje sestave sta 
ostala le Hudinova in Fendre. 
Ker je predlagatelj kar štirih 
izvoljenih svetnikov novi žu-
pan Debelak, najbrž ne bo 
imel težav z večino v občin-
skem svetu.
 P. Pavlovič, B. Mavsar 

V Posavju brez političnih pretresov
nadaljevanje s 1. strani

Med prvimi je Ocvirku 
čestital Rado Kostrevc.
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Novo središče za druže-
nje, zabavo, nakupovanje 
in poslovne dejavnosti se 
bo raztezalo v treh etažah 
na tlorisni površini 700 m2, 
z lastnimi parkirnimi pro-
stori. V kletnem prostoru, 
ki bo imel tudi pokrito te-
raso, bo šest najmodernej-
ših elektronsko opremljenih 
bowling stez. Pritličje bo na 
400 m2 namenjeno trgovi-
ni Bliss s ponudbo tekstila in 
obutve priznanih blagovnih 
znamk Bata, Ciciban, Marx, 
Tom Tailor, Tally Weijl, Ce-
lio, Jack&Jones, Vero moda, 
Only in oblačila za otroke 
Wenice. Svoje prostore v 
pritličju bo imela tudi cve-
tličarna, zlatarna in kavar-
na s posebno ponudbo vin. 
»Potrošnikom želimo pribli-
žati uveljavljene blagovne 
znamke, predvsem pa želimo 

oživiti družabno življenje,« 
je pojasnjevala solastnica 
novega poslovno-zabavne-
ga centra Andreja Jamšek. 
»Vrednost objekta je velika, 
ker je grajen iz najkakovo-
stnejših materialov, vendar o 

dokončni številki še ne mo-
remo govoriti, saj so dela v 
zaključni fazi,« je zaključi-
la. Otvoritev konec oktobra 
bo popestril zabavni program 
z glasbenim nastopom skupi-
ne Šank rock. S.R.

BREŽICE – K prireditvam Brežiškega oktobra se je priključil tudi 
Dom upokojencev Brežice, in sicer s tednom odprtih vrat in z 
otvoritvijo razstave ročnih del stanovalcev doma, ki je bila 4. 
oktobra, ogled pa možen do 8. oktobra. Prisotne je pozdravila 
vodja brežiške enote Zdenka Kramar, pozdravu in čestitkam 

ob praznovanju pa sta se pridružila tudi župan Ivan Molan ter 
v imenu Doma upokojencev Impoljca Darja Cizelj. Priznanje 
vseh treh je zlasti temeljilo na dejstvu, da v domu tako stano-
valci kot zaposleni premorejo veliko dobre volje in ustvarjalne-
ga duha, ki slehernega bogati. Župan Molan je izrazil zadovolj-
stvo, da se je DU priključil k praznovanju, kar je poleg ostalih 
društev v občini lep doprinos k praznovanju. Kulturni program 
so izvedle stanovalke, ki pojejo v PZ Žarek, in PZ Iskrice, pev-
ke, ki so zaposlene v DU, obe skupini pa uspešno vodi Bojana 
Šekoranja. K programu sta doprinesli še učenki GŠ Brežice Ana-
Marija in Ema Agnič na citrah z mentorico prof. Anito Strgar 
ter recitacije, z vsebinami vezanimi na dom, vendar z nostal-
gijo na dom, ki so ga stanovalke zaradi okoliščin morale zapu-
stiti. Vendar je tudi to dom, z željo po novem, z boljšimi pogo-
ji za stanovalce in zaposlene. N. Jenko S.

Tudi to je dom

Domski pevski skupini

Dogodek in koncert se je pričel 
simbolično s slovensko ljud-
sko pesmijo Stoji učilna zida-
na, ki sta jo na citrah zaigra-
li Anamarija in Ema Agnič, kar 
je pomenilo uvod v zgodovino 
brežiškega glasbenega življe-
nja v preteklosti in nenazadnje 
same glasbene šole. Kot je po-
vedal ravnatelj prof. Dragutin 
Križanić, se je z načrtno glas-
beno vzgojo v Brežicah priče-
lo po 2. svetovni vojni. Ideja se 
je rodila iz pepela in noči kru-
te vojne, kar je bilo brez dvo-
ma reakcija na občutek, da kul-
ture ni in z naravno potrebo po 
kulturi in duhovnem dvigu. Na-
logo glasbene vzgoje v Brežicah 
so si zadali zavzeti kulturni de-
lavci, med njimi ravnatelj gi-
mnazije Franc Demšar, dr. Vla-
dimir Brglez, Franc Baškovič, 
Branko Rueh, Ivan Lapuh in še 
nekateri drugi. Prostore za šolo 
so si z udarniškim delom uredi-
li v prosvetnem domu in zače-
li s poukom prvih 72 učencev. 
Šola je med tem časom doži-
vela mnogo preobratov in kot 
je dejal prof. Križanić, je nova 

Velik praznik za GŠ Brežice
BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 5. oktobra ob pridobitvi novih prostorov 
in novega klavirja pripravila koncert v trinajstih izvrstnih točkah, poimeno-
van »Veselite se z nami«.

pridobitev trenutek, ko se je 
treba spomniti na ljudi z veliko 
začetnico in z veliko dušo, ko 
se je treba zahvaliti ustanovi-
teljem in vsem, ki zvesto ves ta 
čas spremljajo delo in življenje 
v šoli. V zavodu je danes zapo-
slenih 33, število vključuje stro-
kovno in tehnično osebje. 

Zavod se je v tem 
času razvil v strokov-
no ugledno in v šir-
šem prostoru vplivno 
pedagoško glasbeno 
ustanovo, ki se je 
leta 1999 preselila 
iz nekdanje mestne 
hiše, to je »stare 
glasbene šole«. Na 
lokaciji CPB 5 so se-
daj bogatejši za 14 
učilnic v 2. nadstro-
pju, povečala se je 
učilnica za tolkala, 
prostor za starše v 
starem delu, v sre-
dnjem delu so pri-
dobili knjižnico, bo-
gatejši so za učilnico 
za skupinski pouk.

Ravnatelj Križanić se je za-
hvalil vsem vpetim v dosežek, 
zlasti Anici Hribar, vodji od-
delka za družbene dejavno-
sti na Občini Brežice, saj so s 
tem izboljšali pogoje profe-
sorjem in učencem, željnim 
glasbenega znanja.
 N. Jenko S.

Veselje ob otvoritvi novih prostorov 
(foto: Foto Rožman) 
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MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2010

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 4 ZP 7,7 350 118,3 300 3,7 100 - -

PB 5 ZP 6,4 350 116 300 8,2 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

608.275 14 10

OTVORITEV 29. OKTOBRA 2010

Sava avto d.o.o., Sevnica
Dolenji Boštanj 60a

8294 Boštanj

Tel.: 07 81 63 320
E-pošta: andreja@sava-avto.si

Splet: www.sava-avto.si

AVTOMOBILIZEM :: MODA :: ŠPORT :: GOSTINSTVO

Bowling De Luxe v Sevnici

V centru Sevnice bo konec oktobra potekala slovesna 
otvoritev novega poslovno-zabavnega centra Bowling 
De Luxe v Sevnici

SEVNICA - Poslovno-zabavni center Bowling De Luxe v centru Sevnice bo zaživel v pol-
nem sijaju konec letošnjega oktobra, ko bo potekala slovesna otvoritev novega objek-
ta, ki v teh oktobrskih dneh dobiva svojo končno podobo. 

Pri sv. Antonu v Drenovcu so iz-
vedli likovno kolonijo ob dne-
vu odprtih vrat in dela pred-
stavili na razstavi v Krajevni 
skupnosti Bizeljsko. Zbrane 
umetnike in obiskovalce so 
pozdravili župan Ivan Molan, 
ki je s prireditvijo odprl Bre-
žiški oktober, v. d. direktorja 
Kozjanskega parka Podsreda 
Ivo Trošt in predsednica dru-
štva Vesna Kunej.  

Letos je izbran slogan Kultur-
na dediščina in pomanjkanje. 
V biltenu, ki izide vsako leto 
in v katerem so predstavljeni 
zajeti kraji in akcije, so za-
pisali, da na Bizeljskem po-
manjkanja ni, je pa dedišči-
na. Predsednica Turističnega 
društva Bizeljsko Vesna Ku-
nej je dejala, da z veseljem 
nadaljujejo tradicijo, čeprav 
so dnevi ravno v času trga-
tve, ko imajo na Bizeljskem 
največ dela, zato so se že 
lani odločili, da likovno ko-
lonijo izvedejo prej. Tako so 

Razstava ob dnevih evropske 
kulturne dediščine 

30. julija pripravili dan od-
prtih vrat cerkvice sv. Anto-
na, ki je odprta le dvakrat na 
leto, ko so tam svete maše, 
in izvedli kolonijo, ker pa je 
bilo vreme slabo, so udele-
ženci ustvarjali doma. Kune-
jeva verjame, da bodo akci-
jo uspeli nadaljevati tudi v 
bodoče, saj »Dnevi evropske 

kulturne dediščine ponese-
jo ime Bizeljskega po Slove-
niji in svetu in tudi prebuja-
jo ustvarjalnost domačinov«. 
Poudarila je, da so ustvarja-
li člani Likovne družine Oko 
Krško, predstavniki Kozjan-
skega parka, Zavoda Eko-
Alt Pilštanj, fotograf Branko 
Brečko in kar nekaj domači-
nov. Kulturno noto je veče-
ru dodala skupina Delight oz. 
Nina, Marina in Ana, zbrani 
pa so ob ogledu nastalih del 
tudi nazdravili.
 S. Vahtarić 

Z otvoritve

BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko in Kozjanski park Podsreda sta 30. sep-
tembra že petič sodelovala v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine.

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,
18. oktobra,

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

več na strani 20

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
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OKROGLICE – Zadnjo nedeljo v septembru so pri spomeniku 
padlim kurirjem na Okroglicah, v vasici pod Lisco, polo-
žili venec in prižgali sveče v spomin in v opomin predstav-
niki OO ZB za vrednote NOB Sevnica in KO ZB za vredno-
te NOB Loka pri Zidanem Mostu.

Mladi kurirji, ki so se v časih hude vojne vihre večkrat podali 
na tvegano pot in so vzdrževali eno pomembnejših partizan-
skih zvez med Štajersko in Dolenjsko ter Koroško in s kurir-
sko pošto povezovali pokrajinska vodstva z osrednjim sloven-

skim političnim in vojaškim centrom, so bili izdani in ubiti 
konec oktobra leta 1944. Nemci so nato v vasi iz maščevanja 
požgali še eno domačijo ter mlin in vinsko klet. »Naši hiši so 
prizanesli. Verjetno zaradi tega, ker sem takrat kot dobro 
leto star otrok neutolažljivo jokal,« se je spominjal dogod-
ka izpred 66-ih let nekdanji domačin, ki se vsako leto poklo-
ni padlim na Okroglicah. 
Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica Maks 
Popelar, ki je položil venec k spomeniku, ki je delo sevniške-
ga kiparja Rudija Stoparja, je dejal, da posebne slovesnosti 
letos na Okroglicah ni bilo, ker je pred nekaj tedni poteka-
la svečanost v spomin na borce in aktiviste Kozjanskega od-
reda v Zabukovju. S. Radi

Položitev venca pri spomeniku 
padlim kurirjem na Okroglicah

Položitev venca in prižiganje sveč pri spomeniku padlim 
kurirjem na Okroglicah.

GADOVA PEČ - Vse bolj prepoznavna Gadova peč je po ne-
davni ureditvi Vrhovske vasi 3. oktobra dobila novo zanimi-
vost. Kljub trgatvi se je na novi ravnici nad Kodričevo pose-
stjo zbralo veliko ljudi. Prevladovali so moški, kajti domače 
Društvo vinogradnic in vinogradnikov je potrebovalo pred-
vsem močne roke za postavitev ogromnega soda na prostor, 
ki bo poslej novo središče Gadove peči. Ceremonial, ki ga je 
duhovito povezoval Cveto Bahč, je pritegnil lepo število zna-

nih gostov, predsednik društva Ivan Urbanč pa je s posebnim 
veseljem pozdravil Iva Daneua in nekaj drugih slovenskih le-
gend. Po nagovorih številnih predstavnikov sosednjih vinogra-
dniških društev se je začelo zares. Kar 85 mož je poprijelo za 
vrsto kovinskih drogov in že prvi dvig 2500 kilogramov težke-
ga in 15.000 litrov velikega soda je uspel. Navdušeni obisko-
valci, prevladovale so ženske, so spontano zaploskali, nakar 
je sledil pravi premik. Ker so si nosači morali tudi nekajkrat 
oddahniti, so jim cvičkove princese vsakokrat postregle s pi-
jačo, na koncu pa so dobili še nekaj za pod zob. Toda ko je 
ogromen sod končno pristal na betonskih temeljih, vedrega 
popoldneva ni bilo konec; moški so morali poprijeti še za vrv, 
da so na koncu visoko v zrak dvignili nekaj metrov velikega 
gada, simbol Gadove peči.  Vlado Podgoršek

Nova znamenitost Gadove peči

Obnova TVD Partizana Bo-
štanj se je začela že pred 
štirimi leti, ko so zamenja-
li na stavbi ostrešje in kriti-
no. Naslednje leto so zame-
njali tlak v dvorani, obnovili 
stene in strop ter uredili cen-
tralno ogrevanje, ki ga pred 
tem ni bilo. V letošnjem letu 
so uredili sanitarije, obnovi-
li kuhinjo in zamenjali stavb-
no pohištvo ter izolirali celo-
tno zgradbo, ki je dobila tudi 
novo fasado. Sredstva za ob-
novo so prispevali: KS Bo-
štanj, Občina Sevnica, Funda-
cija za šport in mnogi domači 
podjetniki ter domačini s svo-
jim delom in z donacijami.

Na petkovi slovesnosti, ki sta 
jo povezovala Tanja Žibert in 
Sinjo Jezernik, v kulturnem 
programu pa so sodelovali 
učenci OŠ Boštanj, vokalna 

Slovesno ob obnovi doma 
TVD Partizan Boštanj
BOŠTANJ - V kulturni dvorani Boštanj so prvi petek v oktobru pripravili slovesnost ob 90-letnici sokol-
skega gibanja v Boštanju in ob 70-letnici sokolskega doma, mnogim znanega kot TVD Partizan Boštanj, 
ki je v letošnjem letu doživel temeljito obnovo in prenovo. Ob praznovanju visokih jubilejev so izdali 
še brošuro »Športni duh Boštanja praznuje«.

skupina Coronke, Oktet Ju-
rij Dalmatin in Ljudski pev-
ci Boštanj, sta sevniški župan 
Srečko Ocvirk in predsednik 
Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč podelila prizna-

nje predsedniku Društva Par-
tizan Boštanj Romanu Novša-
ku, predsedniku gradbenega 
odbora Juretu Šlogarju ter 
Borisu Pernovšku in Darku 
Šviglju. S Športno unijo Slo-

venije so tudi podpisali pismo 
o nameri, da bodo skušali še 
v letošnjem letu podpisati 
pogodbo o lastništvu, po ka-
teri bi 80 % lastništva prešlo 
na društvo Partizan Boštanj, 
preostalih 20 % pa bi skuša-
li od Unije odkupiti v priho-
dnjem letu.

Gostja in slavnostna govorni-
ca na petkovi svečanosti je 
bila državna sekretarka na 
Ministrstvu za šolstvo in šport 
Alenka Kovšca, v nedeljo po-
poldan pa je bil prisoten na 
prireditvi s telovadnim na-
stopom in s kulturnim pro-
gramom na travnatem igri-
šču pri TVD Partizanu Boštanj 
slovenski olimpionik in am-
basador RS za šport, strpnost 
in »ferplay« Miro Cerar s so-
progo.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Številni obiskovalci so se udeležili svečanosti ob 
praznovanju 90-letnice sokolskega gibanja v Boštanju 
in 70-letnice tamkajšnjega TVD Partizana Boštanj, ki je 
najprej deloval kot sokolski dom. 

V uvodnem nagovoru je pri-
sotne pozdravila predsednica 
društva Marija Jazbec. V no-
vem študijskem letu U3 se bo 
zvrstilo 17 predavanj, štirje 
izleti in dve gledališki pred-
stavi ter večje število krož-
kov. 
Slavnostna gostja uvodnega 
študijskega srečanja je bila 
nekdanja prva dama Slovenije 
Štefka Kučan, ki je imela tudi 
uvodno predavanje. V njem 
je spregovorila o vrednotah 
družbe, o medgeneracijskem 
sodelovanju, o medsebojnem 
razumevanju, o potrebah in o 
željah, o sanjah in o pričako-

Novo študijsko leto na U3 
SEVNICA - Kulturno dvorano Sevnica so 5. oktobra do zadnjega kotička napolnili člani in članice društva 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, saj so se začela redna torkova predavanja v novem štu-
dijskem letu 2010/2011.

vanjih. Pohvalila je delovanje 
univerze za tretje življenjsko 
obdobje, ki po njenem mne-
nju krepi solidarnost in vliva 
upanje v življenjsko moč člo-
veka in človeštva.  
V krajšem kulturnem progra-
mu je nastopila pevska sku-
pina Encijan. S pesmijo in 
s posebnim darilom so emi-
nentno gostjo razveselile še 
Ljudske pevke z Razborja, s 
katerimi se je Štefka Kučan 
prvič srečala pred 11 leti na 
enem od Razborskih večerov 
in so se med njimi stkale po-
sebne vezi.
 S. Radi, foto: L. M.

Člani in članice društva U3 so na uvodnem predavanju 
novega študijskega leta napolnili kulturno dvorano 
skoraj do zadnjega kotička.
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BREZJE - Marija Kranjc iz Brezja pri 
Podbočju se je zadnjo nedeljo v sep-
tembru na svojem rodnem domu ve-
selila obiska svojih otrok, osmih vnu-
kov, osmih pravnukov in sorodnikov, 
ki jo tudi sicer pogosto obiskuje-
jo in delijo z njo spomine preteklo-
sti in dogajanja sedanjosti. Sin Jože 
ter hčeri Anica in Mimica z druži-
nami so ji pripravili praznovanje ob 
dobrem kosilu, cvičku, mogočni tor-
ti ter v razkošju 90 rdečih nageljčk-

ov. »Vsi ste tako dobro z menoj. Nikoli si nisem mislila, da 
bom dočakala devetdeset let,« je s solzami v očeh, vzhiče-
na, radostna in ponosna povedala 
vsakemu, ki ji je tega dne še po-
sebej močno stisnil roko in zaželel 
zdravja. Marijino življenje je bilo 
vedno v znamenju trdnega dela od 
zore do mraka na hribovski kme-
tiji. »Občudovanja vredna ženska 
je, s plemenitostjo v srcu in dobro, 
čisto dušo«, pravijo njeni vnuki.
 L. Colarič-Jakše

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

MAGOLNIK NAD RADEČAMI – V brunarici na Magolniku v 
občini Radeče je v počastitev svetovnega dneva turizma 
potekala 26. septembra zanimiva prireditev z zasaditvijo 
jablane in z otvoritvijo tabel s pravljicami mladinske pi-
sateljice Darinke Kobal iz Litije. 

V prostorih hiše na Magolniku je bila na ogled še fotografska 
razstava Franca Fortune, ki je prikazovala delo pri spravi-
lu lesa iz gozda v zimskem času. V kulturnem programu so 

sodelovali Ljudski pevci s Svibnega in učenci Podružnične 
osnovne šole Svibno.

Obiskovalce in goste, med katerimi sta bila tudi sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk in litijski Franci Rokavec, so pozdravi-
li: direktorica KTRC Radeče Marija Imperl, Jože Prah kot 
predsednik komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru 
pri TZS, direktor Zavoda za gozdove Slovenije Jošt Jakša in 
predsednik KS Svibno Janez Kmetič. Predsednik TZS Domi-
nik S. Černjak je poslal pozdravno pismo, v katerem je za-
pisal: »Narava nam je dala zeleno in zelenemu se enostav-
no ne moremo izogniti, saj gre pri zelenem turizmu za način 
razmišljanja, za življenje s konceptom vseh nas in še toliko 
bolj zaposlenih v turizmu. V Sloveniji lahko postanemo glo-
balna referenca za zeleni turizem. To nam je upanje in izziv 
obenem.«  S. R., foto: L. M.

Zeleni turizem – izziv za 
Slovenijo

Ob svetovnem dnevu turizma so na Magolniku v občini 
Radeče zasadili jablano.

KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško in Univerzi za tretje ži-
vljenjsko obdobje se je 5. oktobra v Dvorani v parku Krško 
začelo novo študijsko leto izobraževanja odraslih. V uvodnem 
nagovoru je v. d. direktorica Ljudske univerze Krško Nata-
ša Kršak predstavila izobraževalni program, ki obsega poleg 
projekta CVŽU Posavje še osnovno šolo za odrasle, nacional-
ne poklicne kvalifikacije, računalniške tečaje in tečaje tu-

jih jezikov, seminarje, predavanja, delavnice in številne štu-
dijske krožke. Navzoče je pozdravil tudi župan občine Krško 
Franc Bogovič. Srečanje se je nadaljevalo s prisrčnim pre-
davanjem Dušice Kunaver, znane samostojne kulturne pu-
blicistke, zbirateljice ljudskega izročila in etnološkega gradi-
va. Predstavila je bogato ljudsko izročilo Slovencev - ljudske 
pesmi in šege po pokrajinah in poudarila, da je v ljudskem 
izročilu skrita resnična podoba našega naroda, ki je preži-
vel tisoč let pod tujo oblastjo, a je vendar ohranil svoj la-
stni obraz. Monika Novšak

Predavala Dušica Kunaver

KRŠKO - 1. oktober, ki je minil v znamenju mednarodnega 
dneva starejših, so z dnevom odprtih vrat, raznimi celodnev-
nimi aktivnostmi ter z novo prireditvijo tradicionalno obele-
žili tudi v Domu starejših občanov Krško, kjer sta direktorica 

Jožica Mikulanc in tamkajšnja stanovalka Frančiška Petro-
vič prerezali trak na novo urejenih prostorih za stanoval-
ce z boleznijo demence. Gre za dva prostora, ki so ju uspeli 
pridobiti z zasteklitvijo prve etaže nad vhodom v objekt, v 
ureditev, opremo in toplotno izolacijo pa so v DSO z lastnimi 
sredstvi iz naslova amortizacije vložili 80.000 evrov. Ob na-
vedeni, še eni v nizu uspešno zaključenih domskih investi-
cij, s katero so zagotovili boljše pogoje za izvajanje raznih 
programov, ki so prilagojeni stopnji prizadetosti kognitivnih 
sposobnosti stanovalcev, je svoj odhod najavila dolgoletna 
direktorica Mikulančeva. Slednja se bo namreč sredi mese-
ca novembra upokojila. B. M.

DSO Krško - boljši pogoji za 
stanovalce z demenco 

Pri rezanju traku novih prostorov direktorica Jožica 
Mikulanc in stanovalka Frančiška Petrovič

Prioriteta je vsekakor ure-
ditev vhoda v Zdravstveni 
dom Radeče, ki zajema ob-
novo vhoda in vetrolova ter 
zamenjavo vrat z avtomat-
skimi vrati. To je izjemnega 
pomena z vidika preprečeva-
nja širjenja nalezljivih bole-
zni, saj se v instituciji, kot je 
zdravstveni dom, na vhodu 
križajo poti bolnih in zdra-
vih obiskovalcev in s prije-
manjem kljuk se lahko širi-
jo bolezni. Menjava vrat bo 
vsekakor dobrodošla spre-
memba za starejše ljudi, in-
valide in druge gibalno ovira-
ne osebe, saj odpiranje vrat 
osebam z berglami ali na in-
validskem vozičku predsta-
vlja težavo, ki bo z realiza-

Načrti na področju 
investicij v občini Radeče

cijo investicije odpravljena. 
Ocenjena vrednost investi-
cije znaša 16.650,00 EUR in 
bo ob uspešni prijavi na raz-
pis sofinancirana s strani Mi-
nistrstva za zdravje, Zdra-
vstvenega doma Radeče in 
Občine Radeče. 

Drug prijavljeni projekt je 
ureditev garaž v zdravstve-
nem domu Radeče, ki prav 
tako zajema menjavo gara-
žnih vrat, ureditev vodnih 
in elektro instalacij, hidro-
izolacijo sten, stropa, tal 
ter primerna ureditev. Gre 
za dve garaži, ki sta od ru-
šitve starega zdravstvenega 
doma sicer v uporabi, ven-
dar nedokončani in zapušče-

ni v takšnem stanju več kot 
petnajst let. Tretja je v no-
vem objektu in poseg  vanjo 
ni tako obsežen. Ocenjena 
vrednost vključno z zuna-
njo ureditvijo pred garaža-
mi znaša 40.530,00 EUR in se 
bo izvajala le v primeru odo-
britve sredstev s strani Mini-
strstva za zdravje. Rezulta-
te razpisa pričakujemo še v 
letošnjem letu in upamo,da 
bodo tako uspešni kot na 
prejšnjih dveh razpisih.

Ob tem še krajša informaci-
ja o dveh za občino izjemno 
pomembnih projektih, in si-
cer za TRC Savus in za pro-
jekt izgradnje novega vrt-
ca je bila v preteklem tednu 

na UE Laško posredovana 
vsa potrebna dokumentaci-
ja z vlogo za izdajo gradbe-
nega dovoljenja. 

Prvi petek v oktobru se je 
na kratkem delovnem obi-
sku v prostorih občine Rade-
če oglasil predsednik vlade 
RS Borut Pahor s sodelav-
ci. Sprejel ga je župan Ma-
tjaž Han s sodelavci občinske 
uprave ter svetniki občinske-
ga sveta. Po krajšem razgo-
voru o trenutnem stanju v 
občini se je delegacija od-

pravila na obisk podjetja 
Radeče papir, kjer so slavno-

stno otvorili nov stroj. 
 Foto: Zoran Čulk 

Občina Radeče se je konec septembra prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012, ki bodo sofinancirane iz prora-
čuna ministrstva za zdravje ter vključene v Načrt razvojnih programov za leta trajanja izvedbe izbrane-
ga investicijskega projekta. V sodelovanju z JZ Zdravstvenim domom Radeče sta bila pripravljena pre-
dloga in prijavi za projekt menjava vhodnih vrat z ureditvijo vetrolova in steklenih sten v letu 2011 ter 
za projekt ureditev garaž v letu 2012. 

BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnja osnovna šola je v akciji Moja de-
žela - lepa in gostoljubna že tretjič zapored prejela laskavi naziv 
najbolj urejene in prijazne slovenske šole. Tako so na podelitvi 
8. oktobra v Celju v last prejeli tudi trajno zastavo, ki bo odslej 
krasila šolo. Ravnatelj Bogomir Marčinković je ob tem dejal, 
da gre zasluga za tako izjemno priznanje vsem na šoli, učencem 
in kolektivu in tudi staršem, zahvalil pa se je tudi dosedanjemu 

dolgoletnemu županu Jožefu Pregradu in občinski upravi za po-
sluh pri njihovih potrebah. V torek so zastavo slavnostno izobe-
sili pred šolo, občinska uprava pa je izpolnila obljubo z zadnje 
seje in za vse učence in zaposlene pripravila presenečenje, tudi 
z majčkami za vse.  S. V. 

Bistriška šola - slovenski biser

Delegacija občine in šole s predsednikom države (foto: 
arhiv OŠ)

90 let Marije Kranjc iz Brezja 
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CERKLJE OB KRKI - V dvorani tamkajšnjega gasilskega doma 
so 9. oktobra z osrednjo slovesnostjo obeležili krajevni 
praznik, posvečen spominu na odprtje mostu čez Krko med 
Cerkljami in Dolenjo Pirošico 8. oktobra 1922.

Predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Darko Udovič je povzel 
dosežke krajevne skupnosti v zadnjih štirih letih – številne 
preplastitve cest, obnove in širitve javne razsvetljave, ob-
novo vodovoda, gasilskih domov in obeh mostov preko Krke, 
marsikaj od tega s pomočjo sredstev MORS v zameno za so-

bivanje z letališčem, nenazadnje tudi novo celostno podo-
bo kraja in okrepljeno sodelovanje z osnovno šolo in števil-
nimi društvi. V načrtih za prihodnost imajo osrednje mesto 
nadaljnja obnova vodovoda, zlasti na desnem bregu Krke, 
kjer imajo kronične težave z ustrezno pitno vodo, izgra-
dnja kanalizacije ter razširitev šole in ureditev zobne am-
bulante v njej.

Udovič je bil tudi eden izmed prejemnikov krajevnih pri-
znanj, ki jih je podelil podpredsednik sveta KS Vojko Pav-
lovič. Tako kot Janez Dejak je prejel plaketo, priznanja so 
prejeli Stanislav Turšič, Marija Vegelj, Vinko Jamnik in Dru-
štvo vinogradnikov Cerklje ob Krki, za častnega krajana pa 
so razglasili Ivana Urbanča, dolgoletnega predsednika so-
sednje KS Podbočje, v zadnjih letih pa predsednika Društva 
vinogradnikov in vinogradnic Gadova peč.

Prireditev je minila ob zvokih Tamburaškega orkestra KUD 
Oton Župančič Artiče, ki so jim pri izvedbi himne pomagale 
domače Sovice, učenci OŠ Cerklje ob Krki so pripravili glas-
beno-dramsko točko, za zaključek pa je zapela še domača 
klapa Parangal. P. Pavlovič

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55
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Posebna ponudba stanovanjskega kredita

V SKB smo povezani z ljudmi in okoljem, v katerem delamo in živimo. 
Zato smo za vse, ki ste utrpeli posledice poplav v septembru 2010, 
pripravili posebno ponudbo stanovanjskega kredita:.  brez stroškov odobritve kredita in.  z možnostjo 3-mesečnega odloga na plačilo glavnice kredita, 

ob zavarovanju s hipoteko ali s poroki.

Posebna ponudba je namenjena prenovi, adaptaciji ali rekonstrukciji 
obstoječega doma. Mogoče je tudi delno ali 100 % izplačilo gotovine 
za nakup lastnine, poškodovane v poplavah. Kredit lahko, skladno 
s poslovno politiko banke, pridobijo tako obstoječe stranke SKB 
kot tudi stranke drugih bank.

Več informacij na www.skb.si.

Za nov začetek 
po poplavah.

GLOBOKO – V tamkajšnji krajevni skupnosti so se 6. ok-
tobra razveselili kar dveh novih pridobitev: modernizira-
nega 500-metrskega cestnega odseka Žokalj – Verstovšek 
na Piršenbregu ter prenovljenega zaodrja v Prosvetnem 
domu Globoko.

Kot je na svečanosti v Prosvetnem domu povedal predsednik 
sveta KS Globoko Anton Kmetič, je prenova zaodrja, ki je 
trajala dve leti, del celovite večletne prenove osrednjega 
objekta v krajevni skupnosti, v katerem domujejo tudi ga-

silski dom, pošta s telefonsko centralo in KS. Lani so v ob-
novo zaodrja vložili 12.500 evrov, letos pa še 11.700 evrov 
ter v prej zanemarjenih prostorih uredili lično kuhinjo, gar-
derobne prostore in sanitarije. Večino sredstev je zagotovi-
la krajevna skupnost sama, nekaj sta primaknila še Občina 
Brežice in Javni sklad za kulturne dejavnosti. Kulturni pro-
gram na otvoritvi so prispevali učenci OŠ Globoko in Žen-
ski pevski zbor Globoko pod vodstvom Franca Keneta, ki je 
skupaj s predstavnikom učencev tudi odprl novo pridobitev.

Še pred tem so na Piršenbregu odprli že omenjeni cestni od-
sek, ki je stal 27 tisoč evrov, od tega je 15 tisočakov prispe-
vala občina, ostalo pa KS in uporabniki, ki so opravili tudi 
precej delovnih ur. Kot pravi Kmetič, so zdaj v krajevni sku-
pnosti, ki šteje pet vasi in 1250 prebivalcev, brez asfaltne-
ga dostopa le še štiri gospodinjstva, čaka pa jih tudi obno-
va številnih asfaltnih cest, ki jih počasi načenja zob časa.
 P. Pavlovič

Eno popoldne – dve otvoritvi

V prenovljeno zaodrje sta prva vstopila globoški 
kulturnik Franc Kene in predstavnik šolarjev, za njima 
predsednik KS Anton Kmetič.

V načrtih obnova vodovoda, 
kanalizacija in širitev šole

Letošnji krajevni nagrajenci

SVIBNO - V majhnem trškem naselju Svibno v občini Radeče, 
ki se je razvilo na pobočju pod nekdaj mogočnim gradom, so 
pripravili 7. oktobra slovesnost ob 100-letnici izgradnje šol-
ske stavbe, ki je v zadnjih letih doživela obnovo in dobila 
novo fasado.

Vodja podružnične šole na Svibnem Jolanda Mohar je na slo-
vesnosti orisala pot nastanka in obstanka šole ter vizijo nje-
nega nadaljnjega razvoja. Ravnateljica OŠ Marjana Nemca Ra-
deče Simona Zupančič je pohvalila delo v podružnični osnovni 
šoli in sodelovanje s krajani. »Takšnega sodelovanja šole s 
krajem v Sloveniji ne najdemo!« je ponosna dejala. Predse-
dnik KS Svibno Janez Kmetič, nekdaj tudi sam učenec podru-
žnične šole, se je zahvalil Občini Radeče, županu, svetnikom 
in svetnicam za razumevanje, da šola v kraju še vedno delu-
je. Župan Matjaž Han je s šopkom rdečih vrtnic v roki, ki jih 
je podaril vodji podružnične šole na Svibnem, dejal: »Občina 
Radeče ima zgodovino, ima vrednote in to pomeni, da bo ob-
čina Radeče še dolgo živela!« Vodja sektorja za osnovno šolo 
na Ministrstvu za šolstvo in šport Boris Zupančič je bil ob pri-
hodu na Svibno očaran nad okoljem, v katerem deluje šola, 
nad urejenimi šolskimi prostori in toplino, ki jo le-ta oddaja. 
Njegov dvom, ali je šola z 11 učenci racionalna, se je takoj 
razblinil. »V takšnih šolah je še tisto pravo. Skozi delo in ži-
vljenje se otrok uči razumeti svojega bližnjega, kako mu po-
magati, se uči sobivati in drug drugega poslušati. Življenje ni 
samo siva ekonomija,« je dejal.   

Tople in prijazne besede vseh slavnostnih govornikov so nato 
potrdili v skrbno pripravljenem kulturnem programu številni na-
stopajoči - sedanji in nekdanji učenci šole skupaj z domačini. 
Skozi preplet kratkih zaigranih prizorov, s petjem in s plesom 
so prikazali razvoj šole skozi čas. Ob visokem jubileju so izda-
li tudi zbornik z naslovom 100 let šolske zgradbe na PŠ Svibno.
 S. Radi

Slovesno ob 100-letnici šole na 
Svibnem

Na Svibnem so praznovali 100-letnico šolske stavbe.
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Center za podjetništvo in turizem Krško je 30.06.2009 s par-
tnerjem pri projektu Zavodom za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica prijavil nadaljevanje projekta 
»TURIZEM V ZIDANICAH« na 2. Javni poziv Lokalne akcijske 
skupine Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovra-
tnih razpisov LEADER iz kvote za leto 2010 z dne 08.05.2009. 
V skladu s postopki, ki določajo ocenitev in potrditev pro-
jekta, je ta izpolnil pogoje za vključitev v LIN LAS Posav-
je za leto 2010. Naročnik razpisa LEADER je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, aktivnosti projekta pa 
so sofinancirane iz evropskih sredstev, v višini 40 % od ce-
lotne višine upravičenih stroškov. Skupna vrednost celotne-
ga projekta znaša 112.838,20 EUR, zaprošeni znesek za so-
financiranje projekta iz sredstev LEADER pa 39.188,40 EUR.

Splošni cilj projekta:
Splošni cilj razvoja novega turističnega proizvoda turizem 
v zidanicah in vključitev le-tega v obstoječo turistično po-
nudbo je povečati turistično privlačnost območja s kar naj-
boljšim izkoriščanjem in promocijo lokalnih in kulturnih vi-
rov regije.

Strategija izvedbe in predvideni 
učinki do junija 2011: 
• Delujoče interesno združenje/konzorcij ponudnikov tu-

rističnega proizvoda Turizem v zidanicah;
V LIN I smo strateško opredelili organizacijsko struktu-
ro izvedbe TVZ in zastavili spletno podporo realizaciji. V 
tem sklopu pa je namen postaviti vse te strukture (zdru-
ženje ponudnikov TVZ) v življenje, z vsemi potrebnimi 

akti in aktivnostmi. Do zaključka projekta bo delujoče 
združenje/konzorcij ponudnikov TVZ, katerega naloga bo 
povezovanje vseh lastnikov zidanic, javne in civilne sfe-
re, kreiranje turistične ponudbe z uporabo zidanic in ši-
ritev mreže ponudnikov TVZ.

• Izvedba enodnevne izobraževalne delavnice za lastni-
ke zidanic;
Cilj izobraževalne delavnice je obstoječe in potencialne 
ponudnike turizma v zidanicah izobraziti in jih usmerja-
ti k zagotavljanju kakovosti storitev v zidanicah. Izobra-
ževalno delavnico bodo izvajali strokovnjaki iz različnih 
področij – enologija, etnologija, turizem, arhitektura itd. 
Udeleženci se bodo lahko prijavili na vsebine, ki bodo za 
njih zanimive. 

• Kreiranje ponudbe TVZ in oblikovanje spletnega prodaj-
nega kataloga v petih jezikih (slo, hr, ang, nem, it);
V spletnem prodajnem katalogu bo predstavljen turi-
stični proizvod in ponudba posameznih ponudnikov, ki 
bodo vključeni v združenje. Prodajni katalog bo do-
stopen vsem ciljnim skupinam na spletni strani www.
turizemvzidanicah.si.    

• Pridobitev dovoljenj za postavitev jumbo tabel;
Postavljene jumbo table bodo promovirale turistični pro-
izvod, postavljene bodo ob cestah (iz smeri Zagreb, Ce-
lje in Maribor) ob vhodu v vinorodno območje Posavje.

• Izdelava promocijskih daril z logotipom turizma v zida-
nicah (lončeni vrči, darilne vrečke za stekleničena vina, 
vinogradniški koledarji, lesene deske za rezanje suhih 
mesnin, USB ključki);

Promocijska darila z natisnjeno blagovno znamko proi-
zvoda se bodo delila na sejmih, distribuirana bodo v tu-
ristično informacijskih centrih, turističnih agencijah, pri 
ponudnikih nočitvenih kapacitet in bodo predstavljala po-
vabilo ciljnim skupinam h konzumaciji ponudbe. 

• Obveščanje javnosti skozi različne promocijske aktiv-
nosti;
Javnost bo informirana preko različnih medijev (pre-
ko regionalnega časopisa, tiskovnih konferenc, objav na 
spletnih straneh) o poteku posameznih aktivnosti, dose-
ženih rezultatih in ciljih projekta skozi celotno obdobje 
izvajanja projekta.

• Organizacija obiska domačih in tujih organizatorjev tu-
ristične ponudbe in medijskih hiš.
Na območju LAS Posavje bo organiziran obisk domačih in 
tujih organizatorjev turističnih dogodkov in medijskih 
hiš. Seznanjeni bodo z novim turističnim proizvodom, iz-
vedenimi in planiranimi aktivnostmi, doseženimi rezul-
tati, ogledali si bodo urejene zidanice oz. vinogradniško 
območje. Na podlagi videnega in doživetega bodo udele-
ženci dogodka, tako na domačem kot tujem trgu, izvaja-
li promocijo novega turističnega proizvoda.

 Franc Češnovar
 Direktor CPT Krško

Projekt Turizem v zidanicah – faza II je sofinanciran s pomočjo 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebi-

no informacij odgovarja LAS Posavje. Organ upravljanja za pro-
gram razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Generalna konferenca 
Mednarodne agencije 
za atomsko energijo

V času od 20. do 24. septembra 2010 je na Dunaju zasedala 
54. generalna konferenca Mednarodne agencije za atomsko 
energijo (MAAE). Vlada Republike Slovenije je določila sesta-
vo sedemčlanske slovenske delegacije, ki jo je vodil dr. Andrej 
Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost. 

Govornik na plenarnem zasedanju je bil veleposlanik RS na Du-
naju in stalni predstavnik RS pri OZN Aleksander Geržina. V svo-
jem govoru je obravnaval različne vidike jedrskega področja na 
mednarodnem nivoju. Med dejavnostmi Slovenije je med dru-
gim poudaril dolgoročne cilje Slovenije po varnem obratova-
nju jedrske elektrarne, rekordno visoke obratovalne dosežke 
Nuklearne elektrarne Krško ter visok delež, ki ga jedrska ener-
gija predstavlja v proizvodnji električne energije v Sloveniji. Iz-
ražena je bila namera Slovenije, da bo tudi v prihodnje med 
energetskimi viri uporabljala jedrsko energijo v svoji energet-
ski mešanici, saj gre za varen, zanesljiv vir z nizko emisijo oglji-
kovega dioksida.

V nadaljevanju je izpostavil umestitev odlagališča NSRAO v pro-
stor, ki je bila zaključena konec leta 2009 s sprejemom Ured-
be o državnem prostorskem načrtu za odlagališče NSRAO na 
lokaciji Vrbina v Občini Krško, ter nakazal nadaljnje faze, ki jih 
izvaja Agencija za radioaktivne odpadke kot nadaljevanje pro-
jekta graditve odlagališča. Član slovenske delegacije na zase-
danju je bil tudi direktor ARAO Vladislav Krošelj. Konferenca je 
nudila tudi obilo priložnosti za bilateralne in multilateralne sti-
ke z delegacijami drugih držav ter stike s predstavniki MAAE, 
s katero ARAO vrsto let intenzivno sodeluje, v veliki meri prav 
na področju projekta odlagališča NSRAO. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Projekt TURIZEM V ZIDANICAH – faza II

Naložba, kakor je pove-
dal ob otvoritvi Peter Tevž, 
predstavlja namreč ekolo-
ško najbolj zahteven projekt 
v slovenski papirni industri-
ji, hkrati pa izpolnjuje vse 
kriterije Evropske central-
ne banke. Celotna investici-
ja posodobitve kompleksa bo 
znašala 20 milijonov €, sam 
stroj z upravljavskimi in kr-
milnimi mehanizmi ter novo 
tehnologijo priprave snovi pa 
17,8 mio €. Z novim PS5, ki 
omogoča izdelavo treh in ne 
samo dveh formatov izdelka 
na širino stroja, bo več kot 
potrojena kapaciteta proi-
zvodnje, in sicer z 2.200 na 
7.500 ton, povečana hitrost s 
35 m/min na maksimalno 120 
m/min, med drugim bodo iz-
delki boljše kvalitete, saj bo 
možna vgradnja širših zašči-
tnih nitk do 5 mm ali več, ter 
vgradnjo nekaterih še doda-
tnih zaščit. Višja kakovost se 
bo odražala na papirju za de-
nar, za potne listine, za za-
ščitne nalepke, na papirju 
za znamke in ostalih zašči-
tenih papirjih, stroj pa bo 
omogočal tudi izdelavo no-
vih produktov. Ob tem bo za 
tretjino znižana dosedanja 
specifična poraba energije, 
kar za dve tretjini specifič-
na poraba vode in obreme-
nitev okolja.

Radeški papirničarji med 
najboljšimi na svetu
RADEČE - V družbi Radeče Papir, v kateri z dobrimi 300 zaposlenimi proizvajajo izdelke z visoko doda-
no vrednostjo (tehnične, specialne papirje, vrednostne in zaščitne papirje ter plastične in kartonaste 
kartice, za izdelavo bančnih kartic pa imajo certifikat Visa in MasterCard), so se z rekonstrukcijo papir-
nega stroja PS5, ki so ga 1. oktobra slavnostno predali v uporabo predsednik Vlade RS Borut Pahor, pro-
kurist in lastnik družbe Peter Tevž ter predstavnica zaposlenih in predstavnik izvajalcev del, tehnolo-
ško postavili ob bok najboljšim tovrstnim proizvajalcem na svetu.

A odločitev za tako zajetno 
investicijo je bila vse prej 
kot lahka, saj so se zanjo 
po dolgem snovanju odloča-
li v najbolj kriznih časih go-
spodarske krize: »... in ni jih 
bilo malo, ki so zelo resno in 
na glas razmišljali o tem, da 
je v takšnih časih morda naj-
bolj smotrno izstopiti iz vla-
ka proizvodnje, še posebej v 
panogi papirništva na lokaci-
ji EU, kar so mnogi tudi sto-
rili. In kaj sploh lahko stori 
Evropa? Veliko!« je poudaril 
Peter Tevž, »predvsem lahko 
prepreči nepotrebne izgube 
delovnih mest zaradi nelojal-
ne konkurence prekomorskih 

dobaviteljev, ki imajo veliko 
prednost že v neupoštevanju 
okoljevarstvenih zahtev, ker 
imajo bistveno nižje davčne 
obremenitve.« V nadalje-
vanju pa se je navezal tudi 
na domače pogoje gospo-
darjenja oziroma kaj lahko 
stori Vlada RS za gospodar-
stvo, pri čemer je izposta-
vil poglobljeno skrb za za-
gotovitev stabilnih pogojev, 
spreminjanje neživljenjske 
delovne zakonodaje, zniže-
vanje davčnih obremenitev 
gospodarskih subjektov, vse-
stransko stimulacijo razvoj-
no-raziskovalni dejavnosti v 
industriji in da se vlada čim 

prej loti dolgotrajnega in bo-
lečega procesa zniževanja 
obsega preveč bogate druž-
bene nadgradnje in s tem 
razbremeni proračun.

Kakor je med drugim v svo-
jem govoru izpostavil premi-
er Borut Pahor, vsi glavni po-
kazatelji že kažejo na to, da 
izhajamo iz krize in da je tudi 
radeška papirnica samo eden 
izmed mnogih prezrtih signa-
lov, da slovensko gospodar-
stvo okreva. Ključnega po-
mena pa je, je poudaril, ali 
želimo biti po zaključku tega 
obdobja povprečni ali se pri-
družiti nadpovprečnim drža-
vam, do katerih pa nas lahko 
pripelje le močen in složen 
nacionalen interes, krepitev 
konkurenčnosti gospodar-
stva, ki bo omogočala dolgo-
ročno socialno povezanost, 
dinamičen trg dela ipd.

Kulturni program so ob otvo-
ritveni slovesnosti oblikova-
li Pihalni orkester radeških 
papirničarjev, Klub mažore-
te RAP, Moški pevski zbor Pa-
pirničar, Turistično društvo 
Ostrovrharji s Svibnega, de-
bater Žan Žveplan, mojster 
Janez Rozman s potujočo 
tiskarno v vlogi Primoža Tru-
barja in Gledališko društvo 
Radeče. Bojana Mavsar

Ob slavnostnem dejanju (od leve): prokurist družbe Peter 
Tevž, premier Borut Pahor, predstavnica zaposlenih ter 
predstavnik izvajalcev del na rekonstrukciji PS5.

Generalna konferenca je najvišje telo MAAE (IAEA – In-
ternational Atomic Energy Agency), njeni člani pa so vsi 
člani MAAE. Na letni konferenci se pregleduje in potrjuje 
program in proračun agencije ter vprašanja, ki jih na GK 
naslovi Svet guvernerjev, posamezne članice ali general-
ni direktor MAAE.
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Priprava gredic je bila te dni kot loterija - čakali smo na sonce, hiteli z lopato in motiko, dokončali do polovice, nato je spet padal 
dež in zemlja se je spremenila v steptano gmoto. Dela na vrtu tudi v tem času seveda ne zmanjka, takoj po prvi slani pridno pos-
pravljamo gomolje gladiol, dalij, amarilisa in drugih cvetlic, ki bodo primerno shranjene počakale na naslednje leto; začeli smo 
saditi drevje, grmovnice; v kolikor imamo ribnik in v njem rastlinje, poskrbimo zanj; v kolikor pri svojem delu uporabljate fito-
farmacevtska sredstva, škropiva, potem bo zdaj pravi čas, da jih pregledate in zavržete tiste, katerim je pretekel rok uporabnosti, 
seveda teh embalaž ne mešajte s siceršnjimi gospodinjskimi odpadki - zavedajte se, da gre za precej strupene snovi in bi neprimer-
no odlaganje povzročilo večjo škodo, zato se pozanimajte, kje lahko pri nas odlagate te posebne odpadke; še vedno nam dneve 
popestri obiranje sadnega drevja; ne pozabite nabrati dovolj smrekovih vej in listja, da boste zaščitili bolj občutljive rastline, tudi 
tisto zelenje, ki ustvarja vaš skalnjak; lepe dneve poskusimo izkoristiti za presajanje in deljenje trajnic.
To je seveda le nekaj opravil v vedno krajših dneh pred zimo. Tudi naša akcija se nadaljuje. Ljubiteljskim vrtnarjem, ki smo jih 
spoznali prejšnje leto, se pridružujejo novi. Že bolj izkušenim vrtnarjem se namreč tudi preko naše rubrike pridružujejo mlajši 
vrtnarji, ki navdušeno spoznavajo pravi pomen urejene okolice in okusnih ter zdravih plodov, ki jih vzgajajo z lastnim trudom. 
Seveda, ljudje smo si v marsičem različni in življenje nas preizkuša na različnih poteh, a določene niti nas kljub temu presenetljivo 
povezujejo. V tej, še več pa v prihodnjih številkah, boste zopet spoznali nekaj sokrajanov, ki jim skrb za cvetje pomeni to, kar tu-
di vam - način življenja in odkrivanje sa-
mega sebe. 
Do prihodnjega branja vam želimo čim 
več sončnih utrinkov!
� Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Jožica žitnik
Govorico rož dobro razume tudi Jožica iz Bojsnega. Navdušuje se nad dalijami, pasijonkami in sončnicami, še posebej 
pa so ji prirasle k srcu raznobarvne gladiole, katerih je letos posadila kar 1200. Pravi, da so to sicer občutljive rastline, ki 
zahtevajo veliko potrpežljivosti in dela, zato je ne preseneča, da se mnogi ljubitelji rož neradi in s strahom lotevajo goje-
nja gladiol. Odkar ji je pred 17 leti umrl mož, je srčno tolažbo našla ravno v cvetlicah, postale so njene zveste spremlje-
valke: »Posadila sem jih je v vsak kotiček okoli svoje hiše, tako da me obdajajo na vsakem koraku.« Je mati dveh sinov in 
babica treh vnukov, ki nekaj ljubezni in prostega časa najde tudi za sodelovanje v najrazličnejših aktivnostih za ohranjanje 
podeželja in tradicije. Njena vsestranska predanost delu, še posebej pa ljubezen do rož, je opazna in občudovana tudi med 
svojci in prijatelji. 16-letna vnukinja Klavdija o svoji babici pove: »Moja babica ima res izjemen čut za vrtnarjenje in delo 
z rožami. Vidno jo sprošča in navdihuje. Pravzaprav ji predstavlja osrednji 
smisel njenega življenja.« Že ko se je Jožica kot mladenka priselila v Bojsno, 

je s sabo prinesla oče-
tovo ljubezen do cve-
tja: »Cvetje je polno 
presenečenj! Morda 
imam ravno zato od 
nekdaj tako rada gla-
diole: z opraševanjem 
nastajajo vedno no-
ve barve in vsaka je 
zgodba zase, tako ni-
koli ne veš, kakšen 
cvet te bo razveselje-
val naslednje leto.« 
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CVETLIÈARNA

P.E. CkŽ 137, Krško

Tel.: 030 380 789

Marjeta Jagodiè
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Brigita HeBerle Martini
Na Vidovi poti pri Bizeljskem je nekoč stala vila, ob njej pa čudovit park s cipresami, smrekami, lipami. 
Brigita je podedovala to posest od svoje mame, ker pa v tistih časih ni bilo denarja, da bi vilo obnovila, sta 
si z možem na tem mestu leto za letom ustvarjala prijeten bivalni kotiček, kjer ne manjka rastlinja in cvetja. 
Par si je 40 let služil kruh v Švici, medtem pa nabiral znanje in ideje za ureditev doma na Vidovi poti. Za-
dnja štiri leta, odkar sta ponovno doma, lahko v večji meri uresničujeta svoje zamisli: »S cvetjem živiva, ra-
stline naju navdajajo z mirom. Ne čutiva več potrebe po potova-
njih, le občasno pobegneva na kakšen izlet v hribe. Človek si lah-
ko resnično ustvari prijeten kraj kar doma,« pravi Brigita. Seveda 
je za to potrebno veliko vztrajnosti in vsakodnevnega dela. Bri-
gitine ljubljenke v tem jesenskem času so barvite astre, v toplej-
ših mesecih jo razveseljujejo še vrtnice, nageljni, perunike, pogled 
privablja urejen zelenjavni in zeliščni vrt, sad večletnega dela pa 
je tudi lično urejen skalnjak, na katerem se med drugim bohotijo 
juke in agave. Vrtnarjenje za Brigito in moža ni neka postranska 
dejavnost, ampak smisel življenja. Brigita, ljubiteljica intenziv-
nih barv, nam za-
upa, da ji pravza-
prav nikoli ni dolg-
čas: »Pozimi, ko 
je manj vrtnarskih 
opravil, pa se ra-
da lotim pletenja, 
klek ljanja, šivanja. 
Potem pa komaj 
čakam, da sonce 
prebudi naravo.« 

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
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Spoštovane občanke in občani občine Brežice,
 
ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo
in želimo, da bo praznovanje priložnost 
za poglabljanje starih vezi 
in tkanje novih prijateljskih ter poslovnih vezi,
naj bo to čas veselja ob vaših dosežkih
ter vzpodbuda za nove razvojne ideje in načrte.
 
Veselimo se našega nadaljnjega sodelovanja 
in vam želimo prijetno praznovanje!
 

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice!

Mesec oktober je za vašo lokalno skupnost 
poseben mesec. Občinski praznik je priložnost, 

da se skupaj veselite doseženih uspehov 
in si zastavljate cilje za naprej. 

Ob prazniku vam želim, da bi bili vaši praznični dnevi 
polni zadovoljstva in medsebojnega razumevanja ter 

priložnost za prijetna druženja. 

Čestitam vam za dosežke v preteklem letu 
in se veselim nadaljnjega sodelovanja 
v dobro vseh nas, ki živimo v Posavju.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, spoštovani župan, 
spoštovane članice in člani Občinskega sveta!

Občinski praznik vsake občine zaznamuje čas, ko obujamo spomine 
na zgodovinsko pomembne osebe in dogodke, ki so dali lokalni 

skupnosti svojevrsten pečat. Občina Brežice nedvomno spada med 
lokalne skupnosti, ki premore pestrost družbenega in gospodarskega 

razvoja in ustvarjanja. Ker je v tem mesecu ravno čas volitev, veljajo 
za v prihodnje lepe želje predvsem županu in novoizvoljenemu 

občinskemu svetu, in sicer, da bi v sodelovanju in razumno 
sprejemali nove odločitve v korist vaših občank in občanov.

Ob praznovanju občinskega praznika vam iskreno čestitamo 
ter želimo obilo uspeha pri snovanju uspešnega gospodarskega, 

družbenega in kulturnega življenja tudi v prihodnje 
ter hkrati gojimo upanje, da bomo naše dosedanje dobre odnose 

ohranili in krepili tudi v novem mandatu.

župan občine Radeče
Matjaž Han s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
cenjeni gospod župan!

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo.   
Pri nadaljnjem razvoju in delu vam želimo 

obilo uspehov, strpnosti 
in medsebojnega razumevanja. 

Iskrene čestitke dobitnikom občinskih priznanj.

župan občine Bistrica ob Sotli Jožef Pregrad 
s sodelavci

Občina Brežice praznuje

Vseh šest občin, ki so vključene v razvojno regijo Posav-
je, vsako leto praznuje svoje občinske praznike in kot 
predzadnja v letu je v oktobru na vrsti občina Brežice, ki 
se ob prazniku, 28. oktobru, spominja ustanovitve bre-
žiške čete in njenega poskusa, da bi leta 1941 preprečila 
izgon prebivalcev Posavja v Nemčijo, Srbijo in drugam. 
V drugi največji posavski občini svoj praznik obeležujejo 
že od leta 1968 in na slavnostni seji podeljujejo prizna-
nja in nagrade najbolj prizadevnim občankam in obča-
nom za rezultate njihovega dela na različnih področjih 
in dejavnostih. Občasno podeljujejo tudi naziv častne-
ga občana, predvsem pa je ves mesec oktober v zname-
nju številnih prireditev, ki jih pripravijo različna društva 
in organizacije v počastitev praznika. Današnje vodstvo 
občine nadaljuje s tradicijo praznovanja tako imenova-
nega Brežiškega oktobra in jo je v zadnjih letih še okre-
pilo. Tako so s soorganizatorji tudi letos pripravili pester 
in obširen program, katerega drugi del je objavljen na 
strani 15, prvi del pa smo objavili že v prejšnji številki. 

V letošnjem letu se praznovanju brežiške občine pridru-
žujemo tudi v zavodu oziroma založbi Neviodunum, in 
sicer na poseben način. V soboto, 23. oktobra, ob 11. 
uri bomo v družabnem središču Mestni atrij Brežice, ki 
smo ga odprli leta 2007, pripravili slovesno predstavitev 
knjige Brežice – stoletje na razglednicah. Knjiga je zadnja 
v zbirki Stoletje na razglednicah in prinaša poleg preko 
400 razglednic resnično veliko zanimivega iz preteklosti 
mesta Brežice in tudi večine večjih okoliških krajev, da-
našnjih središč krajevnih skupnosti občine Brežice.

Drage bralke in bralci, 
spoštovane občanke in občani občine Brežice!

Bilo je pred natanko sedemdesetimi leti, ko 
je avtor časopisnega članka v časopisu Slo-
venski narod - o svojem mestu in okolici z ve-
likim navdušenjem zapisal naslednje besede:

» … Ko dobi naš kraj v cvetočem maju pra-
znično oblačilo, ko ozelenijo travniki, gozdo-
vi, cvetejo breskve, marelice in črešnje, te-
daj zajame in občuti domačin in tujec v polni 
meri krasoto narave. Sava in Krka sta mo-
drozelene barve, prva deroča, nosi gorenjske 
pozdrave, druga prijetno mirna in pohlevna, 
govori s pritajenim glasom o nepopisni lepoti 
svoje okolice od izvira do izliva v Savo. Nad 
tema vodama se bohotno dviga Čatež, ki je 
ob vznožju Sv. Vida eden izmed najprijetnej-
ših krajev s posrečeno lego.

Metropola Spodnjega Posavja - Brežice, leži 
na nekakem grebenu in je središče živahne 
trgovine in obrti, ker se križata tu dve važni 
prometnici, Savska dolina in dolina reke Krke 
in Sotle. Ima sresko načelstvo, sresko sodi-
šče, davčno upravo in druge urade, lasten vo-
dovod, elektriko, moderno urejeno bolnico, 
grad in ličen park … «

 (Odlomek iz knjige 
 Brežice – stoletje na razglednicah)
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Občankam in občanom 
ter vsem strankam in poslovnim partnerjem 

čestitamo ob občinskem prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje. In

te
rm

ar
ke

t d
.o

.o
., 

To
va

rn
iš

ka
 c

.1
0,

 B
re

ži
ce

 

www. i n t e r m a r k e t . s i

www.woo-hoo.si

*I
zr

ač
un

 je
 n

ar
ej

en
 n

a 
da

n 
27

. 9
. 2

01
0 

za
 C

lio
 (E

xp
re

ss
io

n 
1.

2 
16

v 
3v

). 
M

al
op

ro
da

jn
a 

ce
na

, k
i ž

e 
vk

lju
ču

je
 p

op
us

t i
n 

D
D

V,
 z

na
ša

 8
.9

90
 E

UR
. I

nf
or

m
at

iv
ni

 iz
ra

ču
n 

za
 

sk
up

ni
 z

ne
se

k 
kr

ed
ita

 v
 v

iš
in

i 8
.0

18
,9

7 
EU

R 
je

 n
ar

ej
en

 z
a 

do
bo

 9
6 

m
es

ec
ev

 in
 u

po
št

ev
a 

sp
re

m
en

lji
vo

 o
br

es
tn

o 
m

er
o 

6-
m

es
eč

ni
 E

ur
ib

or
 (1

,0
35

%
) +

 3
,3

 %
 in

 p
ol

og
 v

 
vi

ši
ni

 1
0,

8%
. E

O
M

 =
 5

,9
8 

%
 in

 s
e 

la
hk

o 
sp

re
m

en
i, 

če
 s

e 
sp

re
m

en
i k

at
er

ik
ol

i e
le

m
en

t v
 iz

ra
ču

nu
. S

ku
pn

i z
ne

se
k,

 k
i g

a 
m

or
a 

pl
ač

at
i k

re
di

to
je

m
al

ec
, z

na
ša

 9
.9

38
,5

4 
EU

R,
 o

d 
te

ga
 z

na
ša

 z
av

ar
ov

al
na

 p
re

m
ija

 3
34

,5
4 

EU
R 

in
 s

tr
oš

ki
 o

do
br

itv
e 

kr
ed

ita
 1

00
,0

0 
EU

R.
 K

re
di

to
je

m
al

ec
 v

rn
e 

kr
ed

it 
v 

96
 m

es
eč

ni
h 

ob
ro

ki
h 

v 
vi

ši
ni

 9
9 

EU
R.

Po
ra

ba
 p

ri 
m

eš
an

em
 c

ik
lu

: 4
,4

-8
,2

 l/
10

0 
km

. E
m

is
ije

 C
O

2: 
11

5-
19

5 
g/

km
. R

en
au

lt 
N

is
sa

n 
Sl

ov
en

ija
. S

lik
a 

je
 s

im
bo

ln
a.

Ime trgovca Naslov trgovca IN mesto, tel: 0123 456 7890, www.Imetrgovca.com 
ODPRtO OD PONEDEljKa DO PEtKa OD xx. DO yy., SObOta OD xx. DO yy., NEDElja OD xx. DO yy/zaPRtO.

RENAULT CLIO ZABAVA ŽE 20 LET
ElEktrični pakEt, klima in radio Cd/mp3

WOO-HOO!ŽE ZA99NA mEsEC
EUR*

www.renault.si

S PAKETOM GT LINE PRIHRANITE
2.500 EUR SAMO DO 15. JULIJA!
ŠPORTNI DODATKI, ŠPORTNO PODVOZJE IN SEDEŽI TER 17-PALČNA ALU PLATIŠČA.
*VELJA OB NAKUPU Z RENAULT FINANCIRANJEM

RES HUD RENAULT MEGANE

Akcija velja od 8. 6. do 15. 7. 2010. Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 162 g/km. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

TPV Avto d.o.o., 
Kandijska cesta 60, Novo mesto, tel.: 07/391-81-14 Brežice, Bratov Cerjakov 11, Brežice, tel.: 07/499-19-04
Delovni čas: od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure Delovni čas: od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

Dodaten popust za vse ostale modele iz zaloge.

IZJEMNI POGOJI VELJAJO TUDI ZA OSTALE MODELE VOZIL IZ ZALOGE.

ČESTITAMO OB PRAZNIKU IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

Ob občinskem prazniku občine Brežice
Ekonomska in trgovska šola Brežice
čestita vsem, ki se izobražujejo v eni

od najlepših slovenskih šol.

w w w . e t r s . s i

Iskreno čestitamo ob prazniku občine!

Občankam in občanom ter vsem svojim 
strankam želimo obilo uspehov 

in čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

w w w. b r e z i c e . s i

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 

Vabimo vas na predstavitev knjige
Brežice - stoletje na razglednicah 
v soboto, 23. 10. 2010, ob 11. uri.

Vljudno vabljeni!

Čestitamo ob prazniku!
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Spoštovani občanke in občani občine Brežice,

spet je tu mesec oktober, ko 
praznujemo občinski praznik in se ob 
številnih prireditvah, ki jih pripravljajo 
društva, spominjamo ustanovitve 
Brežiške čete. Letošnji praznični 
mesec je morda kar malo v senci 
dveh drugih dogodkov – najprej 
katastrofalnih poplav, kakršnih ne 
pomnijo niti naši najstarejši občani, 
ter lokalnih volitev. 

V tem letu smo še občutili posledice 
recesije. Upanje pa mi vzbujajo 
domača uspešna podjetja, o kateri se ne sliši veliko, vendar 
normalno in uspešno poslujejo ter zagotavljajo socialno varnost 
mnogim našim občanom. Takšno uspešno podjetje je tudi TPV 
d.d., ki je prejemnik priznanja občine Brežice za leto 2010. 

Letošnji september je poleg škode na objektih, v stanovanjih, 
gospodarstvu, odkril tudi neizmerne količine solidarnosti, pomoči 
in požrtvovalnosti. V boju proti naraslim vodam je združil sosede, 
vaščane, gasilce, vojake Slovenske vojske in policiste. Dokazali 
smo, da združeni lahko premagamo tudi naravno ujmo, zato 
sem prepričan, da bomo s skupnimi močmi uspeli še naprej 
razvijati našo občino in ohranjati kakovostno življenje v vseh 
krajih brežiške občine.

Vabim vas, da si v teh jesenskih dneh vzamete čas za druženje in 
obisk katere od zanimivih prireditev, na katerih društva 
predstavljajo svoje delo in dosežke.

Iskrene čestitke ob našem skupnem prazniku, 28. oktobru!

Ivan Molan,  
župan občine Brežice

Ureditev starega mestnega 
jedra.

Mladinski kulturni center 
in Mladinski hotel 

projekti po krajevnih 
skupnostih za enakomeren 
razvoj mesta in podeželja

Obnova stavbe na CPB 36

Izgradnja športne dvorane 
Brežice 

 Vrednost investicije je 2,6 
milijona EUR, 65% predstavljajo 
pridobljena evropska sredstva.
Obnova kompleksa na Gubčevi 
10a – 

za namene 
neformalnega izobraževanja, kul-
turnega dogajanja in mladinskega 
turizma. Vrednost investicije je 
2,4 milijona EUR, 73% pred-
stavljajo pridobljena evropska 
sredstva.

 – s tem so šoli  
omogočeni boljše pogoje za 
delovanje. Dodatnih 370 m2 
prostora so namenili za učilnice 
ter knjižnico in arhiv. Vrednost 
investicije je 300.000 evrov.
Številni 

 – 
sredstva urejanje in izgradnja 
vodovodov, cest, večnamenskih 
domov, izgradnjo javne raz-
svetljave in kanalizacije, izgradnja 
pločnikov. 

Projekti, ki se nadaljujejo

, 
obnova prostorov nekdanje 
stavbe SDK za kulturne, izo-
braževalne in namene. Vrednost 

investicije je 0,8 milijona EUR. 

za različne športne 

Nakup in ureditev dodatnih 
prostorov za glasbeno šolo 
Brežice

dejavnosti. Vrednost investicije 
je 3,9 milijona EUR -  1 milijon 
evrov sredstev pridobljenih na 
razpisih Ministrstva za šolstvo in 
šport ter Fundacije za šport.

- izvedena bo obnova 
vzhodnega trakta gradu, dela pa 
so razdeljena na dva sklopa: 
gradbeno obrtniška in insta-
lacijska dela ter kon-servatorsko 
restavratorska dela v Viteški 
dvorani. Vrednost investicije je 2 
milijona EUR,  61% sredstev 
predstavljajo EU sredstva. 

. Projekt bo omo-
gočil odvajanje sanitarnih 
odpadnih vod in priključitev na 
primarni kanalizacijski sistem 
Globoko ter s tem pripomogel k 
izboljšanju kakovosti površinskih 
voda v brežiški občini. Investicija 
v vrednosti 1,4 milijona EUR 
vključuje 29% lastnih sredstev 
občina Brežice, preostanek 
predstavljajo pridobljena sre-
dstva iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

 Projekt predstavlja 
dograditev obstoječega kana-
lizacijskega sistema Brežice in 
Dobova (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 1 
milijona evrov se začenja izvajati 

v letu 2010, zaključek projekta 
je predviden v letu 2011. 
Finančna kon-strukcija – 29,3% 

Celostna obnova gradu Brežice 
– 2. faza 

Izgradnja sekundarne ka-

nalizacije za priključevanje na 
ČN Globoko

Izgradnja sekundarne ka-
nalizacije za priključevanje na 
ČN Brežice.

sredstev bo namenila občina 
Brežice, preostanek pa pred-
stavljajo pridobljena sredstva iz 
Evro-pskega sklada za regionalni 
razvoj (regionalne spodbude). 

Cerklje ob 
Krki-desni breg, I. faza - 
izgradnja vodovodnega sistema 
v dolžini 3.025 m ter obnova 
obstoječega črpališča.

 vodo-
vodnega sistema

 Župelevec-
Dobova

 Občine Brežice 
in DPN za HE Brežice in Mokrice

na območju 
občine Brežice, pri kateri 
sodeluje tudi Občina Brežice – 
izgradnja podvoza Dobova, 
izgradnja telovadnice pri 
Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice ter izgradnja in prenova 
Gimnazije Brežice. 

Novi projekti

*Izvedba arhitekturnega nate-
čaja za vrtec Mavrica in gradnja 
vrtca;
*Izgradnja zunanjega igrišča in 
prostorov za vrtec pri OŠ 
Dobova;
*Dograditev prostorov za 
potrebe vrtca pri OŠ Artiče;
*Gradnja in prenova OŠ 
Globoko;

Izgradnja vodovoda 

Izgradnja pločnikov
Hidravlične izboljšave

Rekonstrukcija ceste

Prostorski plan

Državni projekti 

Izgradnja in obnova vrtcev in 
šol

*Obnova OŠ Cerklje ob Krki.
 in 

kanalizacije ter sledenje drža-
vnim projektom v našem 
prostoru nadaljevanje uspe-
šnega črpanje evropskih sred-
stev. 
Številni manjši in 

, med njimi tudi 

izgradnja pločnikov v letu 
2011, ki so že dlje časa 
izpostavljeni kot nujni zaradi 
povečanja prometne varnosti 
občank in občanov. Tako so za 
izvedbo pripravljajo pločniki 
Stara vas, rondo Tuš-Trnje, 
Slovenska vas-Kalin-Obrežje, 
Župelevec in Bukošek. 

V proračunu za leto 2010 je 
zagotovljenih 19 milijonov 
EUR za investicije (od tega 9,9 
mio EUR evropskih sredstev in 
sredstev državnega prora-
čuna). Kljub močnemu investi-
ranju v občini namenjamo 
znaten delež proračunskih 
sredstev za vrtce, šole, zdrav-
stvo in oblike neposrednih 
pomoči občanom. 

Nadaljevanje izgradnje ČN

pomembni 
projekti po krajevnih sku-
pnostih

INVESTICIJE OBČINE

Foto: O. Gerjevič

Izgradili smo nadvoz na Bizeljski cesti, postavili stalne oznake arheoloških izkopanin in 
mestnih znamenitosti ter izvedli ureditev grajskega parka.

Zaključeni projekti

Dodatni prostori zagotavljajo višjo kvaliteto dela Glasbene šole Brežice.

Po desetletju čakanja na primerne prostore bodo brežiški športniki in 
ljubitelji športa končno dobili športno dvorano, primerno za različne 
športne in ostale prireditve.

Obnovljen je celoten kompleks na Gubčevi 10a za potrebe Mladinskega 
kulturnega centra Brežice in Mladinskega hotela Brežice.

Izvedba izvennivojskega križanja 
ceste in železniške proge z 
izgradnjo podvoza Dobova je 
trenutno največji državni 
projekt, ki se izvaja v občini 
Brežice.

Občina sodeluje s 
sofinanciranjem in vzporedno 
ureditvijo cestno prometne 
infrastrukture.

Obsežen del investicije 
Celostne obnove gradu 
Brežice je namenjen 
restavratorskim delom 
na freskah v Viteški 
dvorani. 
Investicija se izvaja.

Obnovo Doma upokojencev 
Brežice znotraj razvoja Centra 
starejših občanov Brežice bo 
izvedel privatni investitor v 
javno-zasebnem partnerstvu.
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ob prazniku občine Brežiceob prazniku občine Brežice

PODJETJE TPV TRŽENJE IN PROIZVODNJA 
OPREME VOZIL d.d. NOVO MESTO, POSLOVNA 

ENOTA BREŽICE 

za dosežke na področju gospodarstva v občini Brežice in 
za uspešno poslovanje, ki je odraz izpeljane reorganizacije 

podjetja ter stalnega posodabljanja proizvodnje.  

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER 
KAPELE 

ob 160-letnici delovanja za kakovostno delo na področju 
ljubiteljske glasbene kulture  in za vrhunske dosežke, ki 

so se v letu 2010 odrazili tudi z vpisom v UNESCO 
seznam »žive kulturne dediščine«.

KARATE KLUB BREŽICE 

ob 35-letnici delovanja za razvoj karateja v občini Brežice 
in za odlične dosežke pri delu s številnimi generacijami, 

kar se odraža v  vrhunskih dosežkih na državnih, 
evropskih in svetovnih tekmovanjih. 

Na svečani seji Občinskega sveta Občina Brežice z občinskimi nagradami in priznanji prejemajo nagrado in 
priznanja posamezniki in organizacije, ki s svojim delom in znanjem pomembno vplivajo na življenje v občini 
Brežice.

NAGRADE OB OBČINSKEM PRAZNIKUNAGRADE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Priznanje Občine Brežice prejmejoPriznanje Občine Brežice prejmejo

ANTON PANGRČIČ 
za življenjsko delo na področju gospodarstva v občini 
Brežice in za 20 let uspešnega vodenja podjetja Kovis 

d.o.o.. 

STANISLAVA MOLAN, 
univ. dipl. ing. kemije, 

za predano življenjsko delo na področju vzgoje in 
izobraževanja v občini Brežice in dolgoletno uspešno 

vodenje Gimnazije Brežice. 

ANTON KOCJAN
za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delo na vseh 

področjih družbenega življenja v KS Sromlje, s čimer je 
pomembno vplival na razvoj kraja in občine Brežice. 

je postal 

PRIMOŽ KOZMUS, 
olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva. Ponosni 

smo na njegove vrhunske športne dosežke,  s katerimi je 
ponesel ime Slovenije v evropski in svetovni prostor. 
Izjemno cenimo, da je s svojim delom in življenjem

postal vzor mladim generacijam. Hvaležni smo mu, da 
je dvignil ugled športa in športnikov v našem okolju in 

prispeval k prepoznavnosti občine Brežice.

Oktobrsko nagrado prejmejoOktobrsko nagrado prejmejo

Častni občan občine BrežiceČastni občan občine Brežice

Nagrade, priznanja in naziv častnega 
občana bodo podeljeni na svečani seji 
Občinskega sveta Občina Brežice, ki bo 
27. oktobra 2010.

Neposredne pomoči občanom:
o s n o v n o  z d r a v s t v e n o  
zavarovanje, znižanje plačil 
vrtca, oskrbovalnine za 
starejše, družinski pomo-
čnik, enkratne denarne 
pomoči za socialno ogro-
žene, povečana denarna 
pomoč ob rojstvu otroka.

Izredna denarna pomoč 
poplavljencem v nedavnih 
poplavah 

Med novimi postavkami 
p r o r a č u n a  s o  t u d i  
naslednje:
*znižanje plačil vrtca za en 

Društvo za boj proti raku Posavja, Društvo diabetikov Posavje – 
Brežice, Koronarni klub Brežice, Društvo za preprečevanje 
osteoporoze, Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško, Društvo 
Trepetlika, Društvo za fibromialgijo, Združenje INVALID in 
Zdravstveni dom Brežice v sodelovanju z Občino Brežice 

vabijo na dogodek ob 
DNEVU INVALIDOV IN BOLNIKOV OBČINE BREŽICE,

ki bo v soboto, 23.10.2010, ob 10. uri v avli Intermarketa 
Brežice. 

V soboto, 23.10.2010, si boste med 10. in 13. uro lahko ogledali 
predstavitve društev, brezplačno izmerili količino krvnega 
sladkorja, opravili meritve mineralne kostne gostote (MKG) in 
krvnega tlaka, se osebno posvetovali in se poučili ob modelu 
"debelega črevesa" ter modela pregledovanja dojk. 

Zdravstveni dom Brežice bo izvajal tudi delavnico učenja nordijske 
hoje (prijave bodo možne na kraju samem) in test hoje na 2 km z 
izračunom telesne zmogljivosti (med 12. in 13. uro oz. ob koncu 
prireditve) in predstavil zdravstveno vzgojni program CINDI 

Vabljeni k udeležbi! 

Za društva - koordinatorka dogodka
 Veronika Felicijan

SKRB ZA OBČANE

Občina Brežice je občina zakladov, 
ki se skrivajo v gradovih, v 
vinogradih, v vodah in prav 
posebnih zakladov skritih v ljudeh. 

razred za prvega otroka 
namenska sredstva za 
društva izgnancev,
*obnova igrišč na podeželju
obnova prostorov za mlade 
na podeželju,
*posebna pomoč ob ne-
srečah (požari, poplave, 
ipd.),
urejanje krajevnih središč
obnova večnamenskih do-
mov.

Sredstva za programe in 
delovanje društev
Varnost  in  pomoč ob 
nesrečah – redna sredstva 
za izobraževanje in opremo 
prostovoljnih gasi lskih 
društev ter civilne zaščite.
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Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo

in vztrajnostjo, 
voščimo ob prazniku 

občine Brežice.

Kolektiv TIMI KRŠKO

Spoštovani občanke in občani,
 

ob prazniku občine Brežice 
vam čestitamo za dosedanje dosežke, 

želimo prijetno praznovanje,
predvsem pa uspešen razvoj skupnosti 

v prihodnje.

Agencija za radioaktivne odpadke

PROIZVODNI PROGRAM:

-  razsipalniki mineralnih gnojil FERTI (primerni tudi za posipavanje peska in soli)
- mulčerji kladivarji INO (za vinogradništvo,sadjarstvo,poljedelstvo,komunalo)
-  pnevmatske sejalnice INO-BECKER za koruzo in ostale kulture
-  dvovrstni vibracijski podrahljalniki s pnevmatsko napravo za globinsko 

dognojevanje  (primerni za vinogradništvo in sadjarstvo) 
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM, POSLOVNIM PARTNERJEM 

IN KUPCEM ČESTITAMO OB PRAZNIKU OBČINE BREŽICE 

INO BREŽICE d.o.o. 
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas 
Tel.: 07 4959657, 041 561187
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si

VSE ZA VINOGRADNIŠTVO 
IN VINARSTVO NA ENEM MESTU

V KMETIJSKO VRTNEM CENTRU INO 
Krška vas 34/b

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitamo in želimo veliko 

osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.
 

Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje

predsednik sveta Marko Hercigonja

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest.

Velikost poslovnih 
prostorov:
od 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

Vsem občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku občine Brežice.

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
 

vošči lepe želje vsem občankam 
in občanom občine Brežice 

in želi jesen, bogato poslovnih 
in osebnih uspehov.

Predsednik Marijan Žibert 
in svet KS Velika Dolina

Ob prazniku občine Brežice čestitamo 
vsem občankam in občanom 

ter poslovnim partnerjem.

www.kop-brezice.si

Očesna optika Rimc Zinka s.p.
CPB 34, Brežice
Tel.: 07 49 90 780, Fax: 07 49 90 781
e-mail: optika.rimc@siol.net

 Brezplačno merjenje očesnega tlaka
 Brezplačni okulistični pregledi na kartico 

brez čakalnih dob 
 2 x tedensko specialist okulist

ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

Oglejte si tudi našo spletno stran www.rimc.net!

Vsem našim dijakom, njihovim staršem 
in občanom občine Brežice čestitamo ob prazniku 

in želimo jesen, bogato z znanjem 
in dobrimi priložnostmi!

v. d. ravnateljice Milena Čanžek

www.ddcelje.si

Kjer se neha govorica, se začne glasba.
Ho
mann

Občankam in občanom, učencem in 
njihovim staršem čestitamo ob 

občinskem prazniku in želimo 
prijetno praznovanje.

 
Kolektiv Glasbene šole Brežice

Cesta prvih borcev 5,
8270 Brežice
tel.: 07 499 10 50
fax: 07 499 10 52
e-pošta: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si
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Program prireditev Brežiškega 
oktobra 2010

(2. del – od 17.10. do 31.10.2010)

DOBOVA – 2. oktobra so se na družabni prireditvi zbrali člani dru-
štev upokojencev z obeh strani reke Sotle. Srečanje je poteka-
lo pod geslom »Sotla – Sutla – meja med državama, ki nas od 
nekdaj združuje«. Ude-
leženci so si ogledali bo-
gat kulturni program v 
izvedbi nastopajočih z 
obeh strani meje, zbra-
ne pa je pozdravil župan 
občine Brežice Ivan Mo-
lan in jim zaželel dobro-
došlico. 
Društvo upokojencev Dobova – Kapele je sprejelo pobudo med-
narodne komisije pri Združenju društev upokojencev Slovenije 
in organiziralo prvo mednarodno srečanje z gosti iz sosednje Hr-
vaške – Društvom upokojencev Brdovec. Srečanja se je udeležilo 
kar 250 članov iz obeh društev, v svojo sredo pa so povabili tudi 
župana občine Brežice Ivana Molana, načelnika občine Brdovec 
Alena Prelca in predsednico Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Posavja Marijo Krušič. V bogatem kulturnem programu so 
sodelovala društva z obeh strani Sotle – plesna skupina in ženski 
pevski zbor KUD Mihovil Krušlin ter tamburaši, dramska skupina 
DU Brdovec, dramska skupina Beseda KD Franc Bogovič Dobova, 
recitatorka Zofka Sečen in Mariachi Fiesta en Jalisco. Program 
so z nastopom popestrili tudi učenci OŠ Dobova. Sodelujoči so 
po končanem programu nadaljevali z druženjem in sklenili, da 
postane mednarodno srečanje tradicionalno. 

Nedelja, 17.10.2010 

15. tek po vinski cesti (tek na progah: 9560m, 1800m, 610m 
in 370m in pohod, 28 kategorij), start v Bušeči vasi - Kluno-
ve toplice ob 11. uri (prijave od 9.15), organizator ŠD Sušica 

* Popravek – v prejšnji številki se nam je napačno zapisalo, 
da bo tek po vinski cesti 23.10.2010. Tek bo 17.10.2010. Za 
napako se opravičujemo!
 
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 VDC Brežice (Trdinova 1, Brežice) v času od 18. do 
22.10., med 8. in 14. uro, organizator VDC Krško-Leskovec 

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 
 

Sreda, 20.10.2010 

Otvoritev razstave ročnih del in slik, Gasilski dom Dečna sela 
ob 18. uri, organizatorji KS Artiče in vaščani Dečnih sel 
 

Četrtek, 21.10.2010 
 
Tradicionalno srečanje športnikov Brežic in Samobora, pro-
stori OŠ Brežice ob 16. uri, organizator Športna zveza Brežice 

Gledališka predstava »V pričakovanju... » (Komedija v treh 
dejanjih prikazuje širok spekter življenja v Brežicah, kjer 
se mešajo vplivi podeželja in življenja novodobnih mešča-
nov. Obudi spomine na čas, ko so bivali v Brežicah oficirji  iz 
juga nekdanje države.), Prosvetni dom Brežice ob 19. uri, 
organizator Gledališka skupina Vaška scena KUD Slavček Ve-
lika Dolina
 

Petek, 22.10.2010 
 
Odkritje spominskega obeležja na stanovanjski hiši Cirnik 
24a (Anica Zofič) ob 14. uri, organizator Policijsko veteran-
sko društvo Sever Posavje
 
Otvoritev modernizirane ceste v KS Križe (odsek Brezolan-
Padežnik), Križe ob 15. 30, organizator KS Križe 
 
Odkritje spominskega obeležja na stanovanjski hiši Bizeljska 
cesta 59 (družina Filipčič) ob 17. uri, organizator Policijsko 
veteransko društvo Sever Posavje 

Prireditev ob 60-letnici delovanja Planinskega društva Bre-
žice, večnamenska dvorana MC Brežice ob 17. uri, organi-
zator PD Brežice
 

Sobota, 23.10.2010 

 
34. pohod »Po poteh Brežiške čete« (tradicionalno srečanje 
borcev, izgnancev, planincev in mladine ter predstavitev Ra-
diokluba Elektron Brežice), Pečice ob 9. uri, organizatorji 
Športna zveza Brežice in Občina Brežice v sodelovanju s PD 
Brežice, OOZB Brežice in KS Pečice

2. konferenca posavskih nevladnih organizacij (delavnica Ko-
deks dobrih praks - Vključevanje civilne družbe v proces od-
ločanja), večnamenska dvorana MC Brežice ob 9. uri, organi-
zator Lokalna razvojna fundacija Posavja – PRSTaN 

Predstavitve društev bolnikov in invalidov v občini Brežice, 
atrij v NC Intermarket Brežice (Tovarniška 11, Brežice) ob 
10. uri, organizatorji so društva bolnikov in invalidov v ob-
čini Brežice 

Karate seminar japonskega mojstra Keiji Tomiyama ob 35. 
obletnici Karate kluba Brežice in prazniku Občine Brežice, 
telovadnica OŠ Brežice ob 10. uri, organizator Karate klub 
Brežice
 
Predstavitev nove knjige Založbe Neviodunum »BREŽICE – 
STOLETJE NA RAZGLEDNICAH«, Mestni atriji Brežice (CPB 17) 
ob 11. uri, organizator Zavod Neviodunum 
 
Otvoritev modernizirane ceste Blatno, pri hiši družine Grmo-
všek (Blatno) ob 14. uri, organizator KS Pišece 

BREŽICE – V oktobru se po večletni tradiciji na srečanju zberejo 
upokojeni delavci občinske uprave. Tudi letos jim je župan Ivan 
Molan predstavil dosežke občine v času od lanskega oktobra do 
letos. Uradi del srečanja je potekal v večnamenski dvorani Mla-
dinskega centra Brežice, sledil je ogled prenovljenih prostorov 
Mladinskega kulturnega centra in mladinskega hotela, udeležen-
ci srečanja so druženje nadaljevali v restavraciji Štefanič. Sreča-
nja se vsako leto udeleži lepo število upokojencev, saj z zanima-
njem spremljajo delo sedanje občinske uprave in razvoj občine. 

ARTIČE - V brežiški občini se zavedamo pomena izobraževa-
nja, kar dokazujeta tudi dva oktobrska dogodka – 5.10.2010 
je bil storjen prvi korak v smeri izgradnje dodatnih prostorov 
za vrtec pri OŠ Artiče, Glasbena šola Brežice pa je istega dne 
v sklopu prireditev ob občinskem prazniku pripravila sveča-
no predajo med počitnicami pridobljenih dodatnih prostorov.   

Župan občine Brežice Ivan Mo-
lan in župnik artiške župni-
je Janez Turinek sta podpisa-
la pogodbo, s katero je Občina 
Brežice odkupila zemljišče za 
potrebe širitve OŠ Artiče. Nakup 
v vrednosti 44.000 evrov pred-
stavlja v finančnem smislu sicer 
manjšo investicijo, vendar je iz-
redno pomembna, saj zagotovi-
tev zemljišča pomeni osnovo za izdelavo najprej idejne zasno-
ve za dograditev prostorov za vrtec pri OŠ Artiče, potem pa še 
izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega do-
voljenja za uresničitev zastavljene investicije. Župan Ivan Mo-
lan je dejal, da verjame, da je podpis pogodbe za nakup zemlji-
šča prvi korak k uresničitvi projekta. 
Vrtec pri OŠ Artiče trenutno zaseda prostore osnovnošolskega 
programa, en oddelek pa gostuje izven šole. Izgradnja namen-
skih prostorov za potrebe vrtca bo sprostila prostore za izvajanje 
programa devetletke, hkrati pa bodo vsi oddelki vrtca zdru\eni 
na eni lokaciji. Tudi domači župnik Janez Turinek je izrazil upa-
nje, da bo v Artičah, kjer se trenutno rodi največ otrok v obči-
ni, čim prej uresničen projekt izgradnje novih prostorov vrtca. 

Celovečerni koncert etno glasbe z vrhunskimi izvajalci (Bog-
dana Herman, Ljoba Jenče, Vruja, itd.), OŠ Pišece ob 18. uri, 
organizator OŠ Pišece
 
Jubilejni koncert – 40 let KD Planina (nastopajo KD Planina 
in gostje), Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 19. uri, organizi-
ra KD Planina 
 

Nedelja, 24.10.2010 
 
Karate seminar japonskega mojstra Keiji Tomiyama ob 35. 
obletnici Karate kluba Brežice in prazniku Občine Brežice, 
telovadnica OŠ Brežice ob 9. uri, organizator Karate klub 
Brežice

Vseslovenska proslava združenja INVALID, dvorana MC Bre-
žice ob 12. uri, organizator Združenje gibalno oviranih in-
validov Brežice
 
Tradicionalna mednarodna ribiška tekma za Pokal Brežic 
2010, ribnik na Prilipah od 10. do 13. ure, organizator Ribi-
ška družina Brežice 

Razstava in ocenjevanje bizeljskega ajdovega kolača, Turi-
stična kmetija Balon - Bela gorca ob 16. uri, organizira Dru-
štvo kmetic Brežice, aktiv Bizeljsko 
 

torek, 26.10.2010 

DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV OBČINE BREŽICE 
 
Predavanje »20 let slovenske diplomacije« (predavatelj dr. 
Milan Jazbec), dvorana MC Brežice ob 16. uri, organizator 
Društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov

Otvoritev razstave »Vinorejec in čebelar Lenart Polšak (1916-
1980) - zapisovalec naravne in kulturne dediščine s čopičem« 
(razstavo si bo moč ogledati do 19.10.2010), Mestna hiša ob 
18. uri, organizatorja Društvo za oživitev mesta Brežice in 
JSKD OI Brežice
 

Sreda, 27.10.2010
 
Predstavitev knjige »Diplomacija v šoli« avtorja dr. Milana 
Jazbeca, Knjižnica Brežice ob 14. uri, organizatorji OŠ Bre-
žice, OŠ Artiče in Knjižnica Brežice 

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, dvorana v 
MC Brežice ob 17. uri, organizator Občina Brežice 
 

Četrtek, 28.10.2010

PRAZNIK OBČINE BREŽICE 
 
Odkritje spominske plošče o neoddaji orožja, pri zgrad-
bi Občine Brežice (CPB 18) ob 17. uri, organizator OZVVS 
Brežice 

Otvoritev samostojne razstave avtorja Oskarja Gerjevi-
ča »Panorama Brežic«, Kavarna Rosca pri trgovskem cen-
tru Spar ob 17. uri, organizator KD Franc Bogovič Dobova

 

Petek, 29.10.2010 
 
Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Eko-
nomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 19. ure, organi-
zator DRMŽ Brežice 
 

Sobota, 30.10.2010 
 
Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Eko-
nomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 19. ure, organi-
zator DRMŽ Brežice
 
Dobova se predstavi - večer glasbe, petja, plesa in sme-
ha, dvorana Kulturnega doma Dobova ob 19. uri, organiza-
tor TD Dobova 
 

Nedelja, 31.10.2010 

Razstava malih živali, šotori na parkirnem prostoru pri Eko-
nomski in trgovski šoli v Brežicah od 8. do 17. ure, organi-
zator DRMŽ Brežice

Več o prireditvah Brežiškega oktobra na www.brezice.si.

Župan z upokojenimi delavci

Vrtec pri OŠ Artiče - novim 
prostorom naproti 

Mednarodno srečanje 
upokojencev
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www.obcina-sevnica.si

Zbiranje vlog o škodi po 
septembrskih poplavah
Občina Sevnica obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje pričela z zbiranjem 
vlog oškodovancev v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih 
in kmetijskih zemljiščih zaradi septembrskih poplav. Zbira-
nje vlog bo potekalo od torka, 12. 10. 2010, do vključno po-
nedeljka, 18. 10. 2010, na oddelku za okolje in prostor Obči-
ne Sevnica – prvo nadstropje desno, pisarna št. 119, in sicer 
v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.00 ure, v sre-
do od 8.00 do 16.00 ure in v petek od 8.00 do 12.00 ure. Za 
prijavo škode v kmetijstvu, nastale kot posledica poplav na 
območju porečja rek Save in Mirne, mora prijavitelj obvezno 
predložiti kopijo vloge za subvencijo za leto 2010 Agencije 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in 
na njej označene GERK-e, na katerih je nastala škoda. V na-
sprotnem primeru ne bo možno izpolniti vloge. Za škodo na 
kmetijskih zemljiščih je potrebno predložiti podatke o šte-
vilkah zemljiških parcel in katastrskih občinah. Dodatne in-
formacije o popisu škode zaradi poplav lahko dobite na te-
lefonski številki Občine Sevnica.

Delavnica »Skrbimo za 
porečje spodnje Save«
Ministrstvo za okolje in prostor je bilo organizator ene izmed 
regionalnih delavnic z naslovom Skrbimo za porečje spodnje 
Save. Ministrstvo je pripravilo tudi osnutek nacionalnega na-
črta upravljanja voda za obdobje 2009–2015, in sicer za vodni 
območji Donave in Jadranskega morja. Načrt je sestavni del 
izvajanja Vodne direktive v Sloveniji, njen cilj pa je dobro 

stanje vseh voda do leta 2015. Zagotoviti je potrebno ohra-
njanje vodnih ekosistemov, varstvo vodnih virov za pitje in 
preprečevanje onesnaženja z nevarnimi snovmi iz kmetijskih 
virov in iz komunalnih odpadnih voda, varovanje pred narav-
nimi nesrečami, hidroenergetsko izrabo ipd. V septembru so 
prav tako potekale tudi ostale regionalne delavnice po pore-
čjih Mure, Savinje, Drave, Soče, jadranskih rek, zgornje Save 
in srednje Save. Posavske občine so predvsem izpostavile po-
plavno ogroženost ob reki Savi in Krki, kar je bilo najbolj vi-
dno ob nedavnih poplavah. Porečje spodnje Save sicer za-
jema 27 rek in se razprostira na območju velikosti približno 
4600 km2. V Državnem zboru v Ljubljani pa je bila 12. nuj-
na seja Odbora za okolje in prostor na temo poplavne varno-
sti v Sloveniji. Sestali so se poslanci, župani v poplavah pri-
zadetih občin ter strokovnjaki s področja poplavne varnosti. 
Prisotni so med drugim predlagali Vladi, da zagotovi večjo 
učinkovitost službe za izvajanje nalog s področja voda in da 
zagotovi več finančnih sredstev za izboljšanje ukrepov za iz-
boljšanje poplavne varnosti. 

Na delavnici je bila izpostavljena poplavna ogroženost 
ob reki Savi (Vir: foto arhiv Občine Sevnica)

Zaprt most čez reko Mirno 
v Dolnjem Boštanju
Zaradi padavin v času med 17. in 19. septembrom je prišlo 
do dviga nivoja vode reke Mirna, ki je povzročila veliko škodo 
na lesenem mostu čez reko Mirno v Dolnjem Boštanju. Voda 
je segala do roba povoznega dela lesenega mostu ter je po-
leg konstrukcije mostu poškodovala tudi brežine ob mostu. 

Za zagotovitev varnega prometa čez lesen most je Občina 
Sevnica angažirala strokovnjaka, da poda geološko – geome-
hansko mnenje o stanju mostu. Le-ta je pri pregledu ugoto-
vil, da je most zaradi slabe lesene konstrukcije ter poškodb 
in udorov brežine mostu, ki niso bile zavarovane, nestabilen 
in kot tak zelo nevaren. Na podlagi navedenega je most za 
ves promet zaprt. Občina Sevnica načrtuje v poslovnem letu 
2011 skupaj s podjetjem Infra d.o.o. izvedbo rekonstrukcije 
mostu z razširitvijo in pločnikom, tako da bo varen za upo-
rabo za vse udeležence v prometu. 

Most čez reko Mirno (Vir: foto arhiv Občine Sevnica)

Preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševa-
nje Trbovlje, Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob 
Savi in Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje Brežice so že četrto leto zapovrstjo organizirali 
skupno preverjanje za zasavsko in posavsko regijo. Temati-
ka letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila 

preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči 
ob nesreči v stanovanju in izgredih v javnih prostorih. Vsa-
ka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju 
prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Na regij-
skem preverjanju je sodelovalo 6 ekip prve pomoči Civilne 
zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih orga-
nizacij ter ekip prve pomoči Rdečega križa iz Posavja in Za-
savja. Ekipa Območnega združenja Rdečega križa Sevnica je 
osvojila odlično drugo mesto. Glede na to, da je prvouvršče-
na ekipa Nuklearne elektrarne Krško zaradi zasedenosti od-
povedala udeležbo na državnem tekmovanju, se je državne-
ga tekmovanja v Murski Soboti udeležila drugourščena ekipa 
Območnega združenja Rdečega križa Sevnica in zasedla 11. 
mesto. Razlike v točkah med ekipami so bile izredno majhne, 
kar je potrditev, da je znanje vseh ekip na visokem nivoju. 

Utrinek z državnega tekmovanja (Vir: Mojca Pinterič 
Krajnc)

Grajska trgatev in otvoritev 
grajske vinoteke
V sevniškem graj-
skem vinogradu je 
potekala že tra-
dicionalna graj-
ska trgatev. Bo-
tri grajskih trt in 
ostali gostje so 
potrgali grozdje 
modre frankinje. 
Vsem skupaj so 
se v svojih kostu-
mih pridružili tudi 
vsi trije dosedanji 
kralji cvička Alojz 
Zalašček, Mar-
jan Pirc in Andrej 
Tratar ter cvičk-
ova princesa Ve-
sna Perko, ki pri-
hajajo iz sevniške 
občine. Po grajski 
trgatvi je sledi-
la otvoritev novo 
opremljene graj-
ske vinoteke, ka-
tero so predali 
namenu sevniški 
župan Srečko Ocvirk, direktorica Zavoda KŠTM Mojca Per-
novšek, vinogradnik David Kozinc, baron Moscon, vinar 
Zdravko Mastnak in predstavniki vinogradniških društev. 
Vinoteka je poseben prostor za shranjevanje, predstavitev, 
degustacijo, prodajo in promocijo vin. Poseben prostor je 
namenjen tudi za salame domačih proizvajalcev, ki že vrsto 
let izdelujejo odlične salame. V grajski vinoteki boste lah-
ko od sedaj naprej okušali, spoznavali in promovirali vina, 
predvsem vina iz domačega vinorodnega okoliša. Ponudba 
grajske vinoteke bo predstavljena vsem obiskovalcem gra-
du, tako turistom kot tudi raznim poslovnežem, politikom in 
drugim, ki vsako leto v lepem številu obiščejo sevniški grad. 
Ponujena bo tudi možnost degustacije vin in salam. V grajsko 
vinoteko boste kot zakupniki prostora po predhodnem dogo-
voru z upravljavcem vinoteke lahko povabili tudi vaše prija-
telje, poslovne partnerje in ostale goste po vaših željah. De-
javnost grajske vinoteke bo vodilo strokovno usposobljeno 
in prijazno osebje, ki bo obiskovalcem predstavilo ponudbo 
grajske vinoteke, vodilo degustacije in omogočilo nakup vin.

Župan Srečko Ocvirk je z mečem 
simbolično otvoril Grajsko vinoteko 
(Vir: Ljubo Motore)

Družinski inštitut Zaupanje
V Sevnici deluje Družinski inštitut Zaupanje, katerega poslan-
stvo je nudenje raznovrstne podpore družini in posamezni-
kom. Inštitut deluje po metodi relacijske zakonske družin-
ske terapije, katere začetnik je dr. Christian Gostečnik. V 
okviru inštituta deluje Terapevtski center Zaupanje, kjer se 
izvajajo družinske, zakonske in individualne terapije. Njiho-
va druga dejavnost je Dnevni center za starejše občane Sev-
nica, katerega namen je ponuditi čim bolj pester program 
za kakovostno preživljanje starosti. Tam se poleg druženja 
z vrstniki izvajajo različne aktivnosti: pogovorna skupina za 
starejše, različni brezplačni tečaji, skupine za ročna dela in 
družabne igre ... Tretja dejavnost inštituta pa je Družinski 
center Sevnica, kjer organizirajo delavnice za predšolske in 
osnovnošolske otroke, šolo za starše in podobno. Terapev-
tski center Zaupanje se nahaja na naslovu Trg svobode 11, 
Dnevni center za starejše občane Sevnica pa v Naselju hero-
ja Maroka 30 (na križišču, kjer je odcep za Hraste). Več in-
formacij o Družinskem inštitutu Zaupanje si lahko prebere-
te na spletni strani »www.zaupanje.net«.

Projekt Eko malček
V sevniškem vrtcu Ciciban so izvedli projekt Eko malček. 
Projekt je zajemal področje varovanja narave, varčevanja 
z energijo, uporabo odpadnih materialov, ločevanja odpad-
kov, poudarili pa so tudi pomen medsebojnih odnosov, pred-
vsem zgledovanje otrok po strokovnih delavcih. Otroci so 
tako izdelovali voščilnice iz recikliranega papirja, sodelova-
li v akciji Očistimo Slovenijo, sadili rože in zelišča ter ustva-
rili izdelke iz odpadnega materiala. Izdelke si je bilo mogo-
če ogledati na razstavi, ki jo je otvoril župan Srečko Ocvirk.

Otvoritev igrišča pri OŠ 
Boštanj
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj sta sofinanci-
rali dograditev igralnih površin in izgradnjo novega zunanje-
ga igrišča za odbojko pri Osnovni šoli Boštanj, katerega so 
predali namenu. Ravnateljica Vesna Vidic Jeraj je zbranim 
predstavila potek izgradnje igrišča, ob otvoritvi pa sta učen-

ce, učitelje in ostale prisotne pozdravila podžupanja Breda 
Drenek Sotošek in predsednik Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč.  Nova pridobitev je pomembna tako za šolo, kot 
tudi za krajevno skupnost in bo pomembno doprinesla k skla-
dnejšemu razvoju športa v krajevni skupnosti Boštanj in širše.

Novo igrišče pri Osnovni šoli Boštanj (Vir: foto arhiv 
Občine Sevnica)

Razstavo je odprl župan Srečko Ocvirk (Vir: foto arhiv 
Občine Sevnica).
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Župan Občine Krško Franc Bogovič se je udeležil letne 
skupščine skupine GMF - evropskih občin z nuklearnim 
objektom.

Tokratna redna skupščina je potekala od 30. septembra do 
1. oktobra v Bruslju, kjer je bila prisotna večina predstavni-
kov občin z jedrskim objektom v Evropi. Poleg skupščine je 
bilo v okviru združenja GMF organiziran seminar, ki je pote-
kal v belgijskem mestu Dessel.
Na seminarju so predstavniki govorili o priložnostih in kon-
kurenčni prednosti, ki jih nudi nuklearni objekt kraju, v 
katerem je umeščen. Na dnevnem redu skupščine je bila 
pomembna točka o napredku in prihodnosti evropskega nu-
klearnega energetskega foruma (ENEF), ki je pod okriljem 
evropske komisije. Tokratna skupščina je zajemala tudi temo 
o radioaktivnih odpadkih in predstavitvi vzornih primerov de-
lovanja v okolju.
V okviru skupščine se je Franc Bogovič, ki je tudi podpred-
sednik združenja, udeležil ogleda belgijskega mesta Des-
sel, ki ima več kot 50-letno zgodovino v nuklearni industriji. 
Zgodovina mesta Dessel izhaja iz tedanje belgijske koloni-
je Kongo, ki je bila izjemno bogata z uranom, kar so Belgij-
ci skupaj s tehnologijo iz Združenih držav Amerike izkoristili 
za razvoj nuklearne industrije. Tako danes v Desslu obratu-
je več podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo in menjavo goriv-
nih elementov za potrebe nuklearnih elektrarn, izgradnjo 
nuklearnih objektov in odlagališč za nizko in srednje radio-
aktivne odpadke in podjetjem za upravljanje z nizko in sre-
dnje radioaktivnimi odpadki. Nuklearna podjetja v mestu z 
9100 prebivalci zaposlujejo več kot 1800 ljudi visokega izo-
brazbenega profila.
Občina Krško je s strani evropskega nuklearnega energetske-
ga foruma (ENEF) vabljena na seminar, ki bo potekal priho-
dnje leto na Slovaškem v Bratislavi.

Občino Krško je obiskal indonezijski veleposlanik na Du-
naju I Gusti Agung Wesaka Puja. Namen obiska veleposla-
nika v občini Krško je bila seznanitev z nuklearnim objek-
tom, umeščanjem le-tega v prostor in ogled dobre prakse 
sodelovanja Občine Krško in občanov. Predhodno je dele-
gacija obiskala podjetje Gen energija, nato se je napotila 
na ogled Nuklearne elektrarne Krško.

Delegacijo na Občini Krško je sprejela podžupanja Ana Nuša 
Somrak, ki je sprva predstavila občino Krško in njeno vlo-
go v razmerju do občanov in prostora, v katerem Nuklearna 
elektrarna Krško deluje.
Veleposlanik je uvodne besede namenil lepotam Slovenije 
in občino Krško navedel kot reprezentativen del le-te. Nato 
je prešel na temo o nuklearnem objektu, katerega namera-
vajo v prihodnjih letih zgraditi v Indoneziji in izpostavil pro-
blem prostorske umestitve, kajti Indonezija leži med Indij-
skim in Tihim oceanom na kar 17.000 otokih. Kljub temu, 
da imajo naravne vire kot so zemeljski plin, nafta in pre-
mog, ki so jih v preteklosti izvažali, se zavedajo pomemb-
nosti energetske neodvisnosti, ki jo želijo doseči z gradnjo 
nuklearnega objekta.
Veleposlanik je ob koncu pogovora dodal, da bi v prihodno-
sti želeli sodelovanje z Občino Krško okrepiti, kajti vidi izje-
mno možnost za urjenje in izobraževanje kadrov, ki jih bodo 
s pridobitvijo nuklearnega objekta potrebovali.

V zaključeni prvi fazi gradnje 
je končano več kot 115 km 
hrbtenične kabelske kana-
lizacije in položeno več kot 
135 km hrbteničnih optičnih 
kablov, v kataster pa je vpi-
sanih več kot 200 km novih 
tras. S tem projektom je ob-
čina Krško, na območju be-
lih lis, omogočila 2.881 no-
vih priključkov na odprto 
širokopasovno omrežje, kjer 
se za omogočen priključek, v 
skladu z razpisom in pogod-
bo šteje, ko je omrežje od 
objekta oddaljeno manj kot 
200 m. Gradnjo odprtega ši-
rokopasovnega omrežja ele-
ktronskih komunikacij v ob-
čini Krško izvaja podjetje 
Kostak d.d.

V naslednjih dneh se bo na 
širokopasovno omrežje vklo-
pilo 35 uporabnikov, ostalim 
uporabnikom ob novozgra-
jenih trasah bo vklop pred-
vidoma omogočen do konca 
letošnjega leta. Vrednost do 
sedaj izpeljanega projekta 
je 6 mio €, sredstva je Ob-
čina Krško v celoti zagotovi-
la iz evropskega sklada za re-
gionalni razvoj in državnega 
proračuna. Gre za izjemno 
uspešno udeležbo Občine Kr-
ško na razpisih za regional-
ni razvoj, kajti celotni zne-
sek, namenjen pokrivanju 
belih lis iz evropskega skla-

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

Naj vas radostno poveže 
Brežiški oktober z doseženimi 
uspehi, izpeljanimi načrti in 
idejami, ki jih boste uresničili 
v prihodnosti.

Želimo prijetno praznovanje 
ter mnogo modrih odločitev 
za razvoj občine in kakovostno 
življenje občanov.

Zahvaljujemo se za sodelovanje v preteklem času in se 
veselimo partnerskega odnosa in dialoga v prihodnje.

 Franc Bogovič, župan občine Krško s sodelavci

Vključitev prvega uporabnika 
v širokopasovno omrežje
V petek, 8. oktobra, je potekala vključitev prvega uporabnika v širokopasovno omrežje v Kostanjku. Ob 
prvi vključitvi so nastopili otroci vrtca Mavrica Zdole in nastopajoča učenca iz Osnovne šole Jurija Dalma-
tina Krško. Najmlajši so v spremstvu učiteljic s pesmijo in plesom ustvarili prijeten uvod v prireditev. Na-
stopajoča učenca iz OŠ Jurija Dalmatina sta ob spremstvu učiteljice pripravila prav posebno igrano kome-
dijo na temo novodobnih komunikacij, ki je med prisotnimi izzvala ovacije. Otvoritev je tokrat namesto 
rezanja traku potekala kot prvi dvoboj osnovnošolcev v igri, odigrani preko spleta. Najprej je zbrane na-
govoril predsednik krajevne skupnosti Zdole Jože Dular, tehnične podrobnosti in nadaljnje aktivnosti je 
predstavil član občinske uprave in vodja projekta Andrej Sluga in župan občine Krško Franc Bogovič, ki je 
zaželel vsem uporabnikom prijetno in z znanjem polno izkušnjo z novo tehnologijo.

da, je nekaj več kot 70 mio 
€, kar pomeni, da je Obči-
na Krško dosegla skoraj 10 % 
delež skupnih sredstev. Ce-
loten projekt je ocenjen na 
19 mio €, kar zajema konč-
no število 2800 uporabnikov, 
katerim bo omogočen vklop 
na širokopasovne storitve v 
občini Krško, skupaj s sekun-
darnim vodom v predele ob-
čine Krško, ki v tej fazi niso 
bila pokrita. Končno število 
in pa časovnica nadaljevanja 
projekta sta odvisna tudi od 
sodelovanja in interesa po-
sameznikov, služnostnih po-
godb in pa v zimskem času 
tudi od vremena.

Zgrajeno optično omrež-
je zagotavlja najvišjo kako-
vost, zanesljivost in varnost 

delovanja storitev. Omrežje 
prihodnosti nudi neomeje-
ne in simetrične hitrosti do-
stopa do interneta, interne-
tne telefonije, televizije ter 
osnovo za vse sedanje in bo-
doče širokopasovne storitve. 
Optično omrežje je upora-
bljeno tudi v namen izbolj-
šanja kabelskega omrežja. 
Nekaj kabelskih otokov je že 
bilo priklopljeno na optično 
omrežje, s čimer se zagota-
vlja mnogo hitrejše in kvali-
tetnejše storitve kot mesec 
ali dva nazaj.

Vključitev prvega uporabnika 
je potekala v Kostanjku, kajti 
v temu delu krajevne skupno-
sti Zdole so se prebivalci sa-
moorganizirali in upoštevajoč 
koncept gradnje odprtega ši-
rokopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij v občini 
Krško (http://www.krsko.si/
obcina_projekti_investicije.
php?page_id=1223) v lastni 
režiji izvedli zemeljska dela 
na sekundarnih vodih in na 
priključkih. Na identičen na-
čin lahko vrstni red izgradnje 
preskočijo tudi prebivalci 
ostalih delov občine, seve-
da ob upoštevanju koncepta 
gradnje, ki zajema gradnjo 
omrežja in priključkov samo 

na nepremičninah, na katerih 
je pridobljena pravica gradi-
ti. Posameznikom, ki v lastni 
režiji izvedejo  zadnjih 50 m 
gradbenih in eventualnih obr-
tniških del pred objektom, ki 
ga imajo v lasti (vključno s 
prebojem v objekt in pri-
ključno dozo), Občina Kr-
ško zagotovi cev, kabel, za-
ščitni trak, izvede montažna 
dela in  izdela projekt izve-
denih del. Prav tako je po-
trebno upoštevati prioritete 
izgradnje sekundarnih vodov 
in priključkov, ki se določa-
jo na podlagi projektantske 
ocene stroška na uporabnika. 

Upravičencem po javnem 
razpisu se krijejo upravičeni 
stroški, ki so nastali v zvezi 
z gradbenimi in eventualno 
obrtniškimi deli, ter se povr-
nejo v višini 3 EUR/m izve-
denih del, pri čemer se kot 
osnova za izračun upošteva-
jo dolžine priključkov in se-
kundarnih vodov, ki na po-
sameznika presegajo 50 m. 
Upravičenci so fizične osebe 
s stalnim prebivališčem v ob-
čini Krško, ki so lastniki sta-
novanjske stavbe do kate-
re so izvedli zemeljska dela 
na priključku oziroma na se-
kundarnem omrežju v skupni 
dolžini več kot 50 m v lastni 
režiji. Razpis je objavljen na 
spletnih straneh Občine Kr-
ško in na sedežu ter spletni 
strani Centra za podjetništvo 
in turizem Krško.

V naslednji številki Posa-
vskega obzornika bo obja-
vljena posebna priloga, kjer 
bodo na voljo vse informaci-
je, ki se nanašajo na izgra-
dnjo širokopasovnih povezav, 
vključno s celotnim besedi-
lom koncepta in javnega raz-
pisa.

Bogovič na skupščini GMF

Obisk indonezijskega 
veleposlanika

KRŠKO - S kolokvijem, posve-
čenim veliki krški mecenki 
Josipini Hočevar, ki je pote-
kal 7. oktobra v sodelova-
nju Mestnega muzeja Krško, 
Občine Krško, Valvasorje-
ve knjižnice, celjskega Zgo-
dovinskega arhiva, Muzejev 
radovljiške občine ter s pod-
poro promocijskih aktivno-
sti čezmejnega projekta Pot 
medeničarstva in lectarstva 
med Krškim in Zagrebom, se 
je v Krškem začelo tako ime-
novano Josipinino leto. 

Vsem razpravljavkam na kolo-
kviju Josipina Hočevar – Rado-
vljičanka v Krškem (prof. zgod. 
Zorica Kerin z učenkami zgo-
dovinskega krožka OŠ JD Krško, 
Alenka Černelič Krošelj – Me-
stni muzej, Verena Štekar-Vi-
dic in mag. Tita Porenta – Mu-
zeji radovljiške občine, Alenka 
Bole Vrabec, igralka in pre-
vajalka iz Radovljice, Polona 

Krčani vstopili v Josipinino leto
Brenčič – Valvasorjeva knjižni-
ca in Mirjana Klinec – Mladinski 
center Krško), ki so osvetljevale 
Josipinino življenje, je bilo v iz-
hodišču skupno, da je bila ta do-
brotnica neupravičeno prezrta 
tako v prejšnjem kot tudi v do-
bršni meri v tem stoletju, pred-
vsem zaradi tako nekdanje kot 
pogosto tudi današnje vloge in 
statusa ženske v družbi.

Malo je bilo namreč mož v zgo-
dovini mesta Krško, ki bi jih lah-
ko postavili povsem ob bok Jo-
sipini Hočevar, rojeni 6. 4. 1842 
v Radovljici. Po preselitvi v Kr-
ško v oktobru 1842 sta z možem 
Martinom odprla gostilno. Med 
letoma 1860 - 1862 sta živela v 
Gradcu, nakar sta se vrnila v Kr-
ško in se med drugim uspešno 
ukvarjala z gradbeništvom, tr-
govino, najemom posestev, po-
štno službo, vinogradništvom, 
posojilništvom ipd., svoje ži-
vljenje pa glede na to, da nista 

imela svojih otrok, nesebično 
osmislila z mecenstvom. Vla-
gala sta v sirotišnice in hiralni-
ce, v mestu zgradila Ljudsko in 
meščansko šolo, v sklopu katere 
je 20 let delovala tudi dekliška 
privatna šola, saj se je Josipina 
zavzemala za izobraževanje in 
razgledanost žensk.

Aprila 1886 je Hočevarjeva ov-
dovela, s čimer pa se njena do-
bra dela še zdaleč niso zaklju-
čila, saj je med drugim leta 
1891 vložila sredstva v gradnjo 
cerkve sv. Križa na starem kr-
škem pokopališču (danes mestni 
park) in v neposredni bližini Ho-
čevarjevega mavzoleja, na nje-
na prizadevanja in tudi vlaga-
nja je bila l.1894 ustanovljena 
samostojna župnija Krško s tre-
mi podružnicami in kapucinskim 
samostanom, donirala je sred-
stva za obnovo cerkve sv. Ro-
zalije, zunanjo obnovo cerkve 
sv. Janeza Evangelista in šti-

pendirala nadarjenega kiparja 
Ivana Zajca, avtorja Prešerno-
vega spomenika v Ljubljani, od-
kritega leta 1905. Veliko sred-
stev je Josipina namenila tudi 
za gradnjo mestne bolnice (da-
nes MC Krško), ki je bila posve-
čena 1899, dala je zgraditi ga-
silski dom, poleg kiparja Zajca 
pa je bila štipenditorka mnogim 
uka željnim mladim ljudem ...

Navedeno je le delen izsek do-
brih del za Krško in Krčane do-
brotnice Hočevarjeve, ki je po 
69 letih prebivanja v Krškem tu 
16. 3. 1911 tudi umrla. In Krško 
se ji bo v sodelovanju v uvodu 
nevednih institucij prizadevalo 
oddolžiti z vrsto prireditev, raz-
iskovanjem njenega življenja, 
z ureditvijo spominske sobe 
v Mestnem muzeju in z odkri-
tjem njenega doprsnega kipa v 
krškem Gaju zaslužnih občanov, 
ki bo služil tudi kot pomnik za 
zanamce. Bojana Mavsar
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KRŠKO - Pihalni orkester Videm je med 17. in 19. septembrom 
gostoval na 13. mednarodnem festivalu pihalnih orkestrov v 
Bad Schlemo v Nemčiji. V sklopu festivala so sodelovali na dveh 
paradah ter izvedli štiri koncerte, na katerih so z Avsenikovimi 
skladbami, najbolj z Golico, navdušili obiskovalce, še posebej 

solista Gregor Colner na baritonu in Peter Gabrič na klarine-
tu; po zaključku njihovega uradnega nastopa pa je na odru za-
igral tudi sestav D’Palinka. Sicer je bil Pihalni orkester Videm 
na festivalu edini sodelujoči orkester iz Slovenije, skupno pa 
se ga je udeležilo 17 orkestrov iz enajst držav.  B. M.

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

ANTON KOMAT:
SIMBIOTSKI ČLOVEK

predavanje, Klub KDK 
četrtek, 14.10, ob 19. uri

CHECK SIX US AIR 
FORCE JAZZ BAND, 

koncert, velika dvorana, prost vstop
ponedeljek, 18.10., ob 19. uri

LGL: ŠUŠKO
lutkovna predstava za otroke od 3 let 

torek, 26.10, ob 18. uri
za RUMENI ABONMA in IZVEN

BREŽICE - Založba Modri-
jan je 13. septembra v Po-
savskem muzeju Brežice pri-
pravila predstavitev knjige 
Johna Tschinkla z naslovom 
„Zvonovi so umolknili“. Avtor, 
ki že desetletja živi v ZDA, ro-
dil pa se je leta 1931 nemške-
mu očetu in mami Slovenki v 
skupnosti kočevarskih Nem-
cev, se v prvem delu knjige 
spominja otroških let pred 
drugo svetovno vojno v Grča-
ricah pri Kočevju, hkrati pa 
skuša zajeti šest stoletij dol-
go zgodovino nemške manjši-
ne, ki je do 20. stoletja živela 
složno s slovensko večino. Podrobno opisuje, kako je nacistična 
propaganda prepričala celotno kočevarsko skupnost k domnevni 
vrnitvi „domov v rajh“, v resnici pa so jih preselili v vasi v t.i. bre-
žiškem trikotniku, od koder so Nemci pred tem izgnali domačine.
Za posavske bralce je zanimiv zlasti drugi del knjige, ki govori o 
treh letih in pol, ki so jih prebivalci Grčaric med drugo svetovno 
vojno preživeli v vasi Veliko Mraševo, ter o tramvatičnem izgonu 
in koncu kočevarske skupnosti spomladi 1945. Tschinkel piše tudi 
o svoji vrnitvi v vas, kjer so z družino preživeli vojna leta, in sre-
čanju z domačini, ki so se po vojni vrnili iz izgnanstva. Skratka, 
zanimivo čtivo za vsakogar, ki ga zanima tudi ta (dostikrat pre-
zrta) plat naše zgodovine. P. P. 

Zgodba o Kočevarjih

John Tschinkel

KAPELE - Pihalni orkester Kapele je 25. septembra gostoval 
v avstrijskem Gradcu na gala koncertu Avsenikove glasbe. 
Koncert je potekal v elitni Stefaniensaal, začela pa ga je av-
strijska predskupina Gastroboys. Sledil je nastop ansambla 

Saša Avsenika, s katerimi je Gregor Avsenik izvedel najlep-
še skladbe s kitaro. Nekaj Avsenikovih so zapele tudi sestre 
Trobec-Žagar. Kapelski godbeniki so izvedli po dve Avseni-
kovi skladbi v dveh delih koncerta. Obiskovalci v polni dvo-
rani, ki slovi kot ena izmed najbolj akustičnih na svetu, so 
bili navdušeni nad koncertom in zahtevali dodatne skladbe 
tako ansambla Saše Avsenika kot Pihalnega orkestra Kapele 
pod vodstvom dirigenta Francija Arha. I. Urek

Kapelci na gala koncertu 
Avsenikove glasbe 

BREŽICE – Da pesem res združuje, že devet let dokazujeta 
MePZ Josip Vrhovski iz Nedelišća na Hrvaškem in MePZ KUD 
Brežice. Člani obeh zborov zatrjujejo, da se sme reči, da 
je njihovo združevanje pod pesmijo in z njo tradicionalno 
in prijateljsko, s tem pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje. 
Tej tradiciji bi se radi priključili tudi člani PZ iz Umaga, saj 
so bili predstavniki zbora prvič na obisku v Brežicah in tudi 

prvič prisostvovali koncertu, ki so ga z raznolikim, za dušo 
in uho prijetnim programom 18. septembra v brežiški cer-
kvi sv. Roka izvedli gostje iz Nedelišća z dirigentom Brani-
mirom Magdalenićem. Ob tem je treba povedati, da so na 
koncertu izstopali tenorist Goran Šafarić, sopranistke Nadia 
Bistrović, Anita Fučko Magdalenić in Katarina Toplek, ba-
sist Marinko Šego in na klavirju Maja Magdalenić. Koncert 
so gostujoči pevci sklenili skupaj z domačim MePZ pod tak-
tirko vseh treh dirigentov – B. Magdalenićem ter Elizabeto 
in Dragutinom Križanićem. Gostom sta prisrčno dobrodošli-
co v pozdravnem govoru izrazila župan Ivan Molan in pred-
sednik domačega zbora Janez Avšič. 
 N. Jenko S., foto: Marko Adamič

Pesem združuje

BREŽICE – JSKD – Območna izpostava Brežice je 30. septembra 
v sejni sobi Upravne enote Brežice pripravila otvoritev območ-
ne likovne razstave z območne likovne kolonije na temo Detajli 
mestne arhitekture, ki je potekala pod mentorstvom Vlada Ce-
dilnika, razstavlja pa 23 ljubiteljskih likovnikov.

Razstavljena dela je predstavila prof. umet. zgodovine Alenka 
Černelič Krošelj, ki je povedala, da so udeleženci kolonije ustva-
rili zgodbe mesta na 23 načinov, vsaka je posebna, zanimiva in 
soočena tudi z drugimi. Z mentorjem kolonije so svoje delo lah-
ko ocenili tudi z likovnimi prvinami in obrtniškim znanjem. Ude-
leženci so se izpovedali v najljubši tehniki akril, nekateri v kom-
biniranih tehnikah, v kančku akvarela in dveh zanimivih risbah; 
slogovno pa v poskusih natančnega posnemanja izbranega moti-
va, v realizmu, realističnem abstrahiranju in v poskusih abstrahi-
ranja s kančki abstrakcije. Za spremljevalni užitek je poskrbela 
Tinka Budič na citrah, Simona Rožman Strnad in Lučka Černe-
lič pa sta udeležence kolonije in razstavljalce razveselili s pri-
znanji in podarjenimi cvetovi. N. Jenko S.

Vesnino poletje na platnih
BREŽICE – V galerijskem prostoru Mladinskega centra Brežice je 
1. oktobra potekala otvoritev samostojne slikarske razstave Ve-
sne Davidovič. Svojo notranjost, svoje videnje in doživljanje 
sončnega in toplega poletja predstavlja slikarka na platnih ve-
čjih dimenzij, nekatera so nastala na likovni koloniji na Jane-
ževi gorci, nekaj pa jih je nastalo v domačem ateljeju.

O razstavi je spregovoril mag. Hrvoje T. Oršanič, estet in lju-
bitelj umetnosti: »Abstraktno slikarstvo pomeni odmik od figu-
ralike in premik k doživljanju zunanjega sveta. Na abstraktni 
ravni dobivajo materialni predmeti nove oblike, nove vsebine, 
vse v povezavi s percepcijo tako ustvarjalca, kot gledalca. Ve-
snina likovna izražanja so plod notranje meditacije, spontano-
sti in impulzivnosti. Kvaliteta abstraktne slike je v zgodbi, ki 
pritegne in - Vesnine slike to nalogo odlično opravijo.« Otvori-
tev razstave in prisotne prijatelje umetnosti je počastil Mar-
jan Priveršek z bassovsko spremljavo. N. Jenko S.

Vesna Davidovič ob enem od svojih del

Detajli mestne arhitekture

Del ustvarjalcev ob ratzstavljenih slikah

Krški orkester v Nemčiji

Videmski pihalci med nastopom (Foto: Goran Rovan)

KRŠKO – Na odru tukajšnjega Kulturnega doma je 1. oktobra 
potekal izjemen glasbeni dogodek – 17. letni koncert Meša-
nega pevskega zbora Viva, na katerem so brežiški pevci zdru-
žili moči s še tremi slovenskimi zbori (Zbor sv. Nikolaja iz Li-
tije, Nikolajev otroški zbor in Mladinski zbor OŠ Šmartno pri 
Litiji), nemškim simfoničnim orkestrom Collegium musicum 
Potsdam in solisti, baritonistom Jožetom Vidicem, sopranist-
ko Urško Žižek ter tenoristom Andrejem Debevcem. Skupno 

kar 200 nastopajočih je pod zborovodsko taktirko Simone Ro-
žman Strnad, Helene Fojkar Zupančič, Klavdije Zupančič in 
Selme Gradišek ter dirigentsko Andreasa Knuta polno dvo-
rano navdušilo z izvedbo znane koncertne kantate Carmina 
Burana skladatelja Carla Orffa. Koncert, posvečen 80-letni-
ci rojstva dirigentske legende Carlosa Kleiberja, je bil v tej 
zasedbi premierno izveden že v začetku julija v Potsdamu, 
dan po koncertu v Krškem pa še v Litiji.  P. P.

Navdušili s Carmino Burano

Oder krškega kulturnega doma je zasedlo kar 200 
nastopajočih (foto: Janez Eržen).

O knjižnici

Podaljševanje izposoje gradiva
Dogodki in novice

Dostop do baz podatkov
Tax-Fin-Lex - DLib.si - Oxford reference - Ebsco

Dejavnosti in projekti

Priporočila za branje 
Bralno vesolje - Kaj brati - Novosti - Za lažje branje

Domoznanstvo
Strani za otroke

Pobarvanke - Priporočila za branje in iskanje - Uganke
Nova knjižnica

Obiščite nas na 

www.knjiznica-krsko.si

Nova spletna stran
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Sindrom je skupek znakov in simptomov, značilnih za 
določeno obolenje.
Fibromialgija je kronični mišično-skeletni bolečinski 
sindrom. Bolezen povzroča hude bolečine v globokih 
tkivih, zato bolnik težko natančno določi mesto bole-
čine, saj ima občutek, da ga »vse boli«. Bolniki naj-
pogosteje navajajo bolečnost vratu, križa, ramenske-
ga in medeničnega obroča, zgornjega dela prsnega 
koša, komolcev, kolen in rok.
Poleg široko razprostranjene bolečine so simptomi 
fibromialgije še:
• utrujenost in pomanjkanje energije 
• zmanjšana telesna zmogljivost
• jutranja okorelost
• značilne boleče točke v mišicah
• parestezije (mravljinčavost ali občutek omrtvi-

čenosti)
• občutek oteklosti v rokah in nogah
• glavobol
• motnje spanja (nespečnost ali pogosto prebuja-

nje)
• motnje spomina in koncentracije
• depresija in/ali tesnoba
• vzdraženost sečnega mehurja (pogostejše urini-

ranje)
• vzdraženost črevesja (bolečine v trebuhu, nape-

njanje, menjavanje zaprtja in driske)
• suha usta, nos in oči
• preobčutljivost na mraz
• preobčutljivost na vonjave, glasne zvoke, moč-

no svetlobo …
• nekateri drugi znaki

Sindrom fibromialgije se pri bolniku pogosto prekri-
va z enim ali več bolezenskimi stanji, ki so vsa posle-
dica neustreznega delovanja živčevja in žlez z no-
tranjim izločanjem. Taka bolezenska stanja so npr. 
sindrom kronične utrujenosti, motnje v menstrual-
nem ciklusu (primarna dismenoreja), sindrom pre-
občutljivosti na številna kemična sredstva idr. Fi-
bromialgija se torej lahko pojavlja kot primarno ali 
kot sekundarno obolenje, pridruženo kakšni drugi 
bolezni. Bolnika na osnovni ravni obravnava osebni 
zdravnik, na specialistični pa revmatolog, fiziater, 
nevrolog ali po potrebi psihiater.

Zelo koristno je povezovanje bolnikov v društvih in 
skupinah za samopomoč, kjer bolniki lahko izme-
njujejo svoje izkušnje in imajo pomembno podpor-
no moč.
Slovensko Društvo za fibromialgijo je bilo ustano-
vljeno pred šestimi leti, s sedežem v Ljubljani, re-
gijsko pa delujejo skupine za samopomoč. Vsebina 
dela društva obsega vzajemno pomoč članov, medse-
bojno podporo in izmenjavo izkušenj, izobraževanje 
bolnikov in svojcev, organiziranje strokovnih preda-
vanj in delavnic, izdajanje publikacij, terapevtske 
ugodnosti in ponudbe, preventivo in rehabilitacijo, 
uveljavljanje socialnovarstvenih pravic bolnikov in 
aktivnosti za priznanje bolezni, družabna srečanja, 
ozaveščanje javnosti, sodelovanje z mediji in dru-
ge načine delovanja v javnem interesu.
Že od samega začetka obstoja društva deluje tudi 
skupina za samopomoč iz Posavja, ki  združuje bol-
nike iz vseh posavskih občin. Skupina bolnikov se 
srečuje enkrat mesečno, in sicer vsako prvo sredo 
v mesecu ob 17.uri v sobi za delo društev uprav-
ne stavbe Splošne bolnišnice Brežice (za kar smo 
naši bolnišnici iskreno hvaležni). V skupini razre-
šimo marsikatero osebno stisko, povezano z bole-
znijo, pridobivamo nove informacije o bolezni, iz-
menjujemo osebne izkušnje, si nudimo vzpodbudo 
in podporo.
Vse o delu Društva za fibromialgijo si lahko prebere-
te na spletni strani www.skufmslovenija.org, kjer 
je objavljena tudi pristopnica za včlanitev v dru-
štvo. Telefonsko smo dosegljivi na 07/496 41 79 ali 
041 599 831, elektronsko pa na naslovu drustvo-
fm@gmail.com. Na spletnem portalu z zdravstve-
nimi vsebinami www.med.over.net deluje tudi sve-
tovalnica (forum) Kronična utrujenost, kjer se lahko 
pisno pogovorite s sotrpini ali prebirate osebne iz-
povedi in izkušnje bolnikov o življenju s kronično 
boleznijo.
Bolnike s fibromialgijo, ki se v svoji bolezni poču-
tite sami, vabimo, da se vključite v naše društvo, 
kjer boste našli svoje mesto in razumevanje med 
sebi enakimi. Vabljeni tudi svojci in prostovoljci do-
bre volje. 

 Društvo za fibromialgijo

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije pripravlja

Na konferenci se bodo zbrale nevladne organizacije
iz vseh posavskih občin, kjer se bomo pogovarjali 

o novih priložnostih sodelovanja z občinami. 
Konferenco bomo začeli z delavnico Kodeks dobrih praks 

 - Vključevanje civilne družbe v proces odločanja, 
nadaljevali s oblikovanjem predlogov 
boljšega sodelovanja NVO z občinami. 

V zaključni del konference bomo povabili 
tudi vse izvoljene župane posavskih občin, 
kjer jim bomo predstavili svoje predloge 

in se z njimi dogovorili o bodočem sodelovanju.

Vljudno vabljeni, prijave zbiramo na tjasa.penev@prstan.eu ali na 070 550 395!

V nadaljevanju vam predstavljamo organizacijo:
Društvo za fibromialgijo – posavska skupina za samopomoč!

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

2. KONFERENCO 
POSAVSKIH NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ
23.10.2010 ob 10. uri 

v Mladinskem centru Brežice (Gubčeva 10a, Brežice)

Ob dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice, ki je 26. oktobra, predstavljamo 

Društvo za fibromialgijo 
KO BOLI POVSOD - SINDROM FIBROMIALGIJE

DRUŠTVO ZA FIBROMIALGIJO
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
E-mail: drustvofm@gmail.com
www.skufmslovenija.org/drustvo
 

TELEFONSKI KONTAKT:
ponedeljek: 19−20h (041 841 875)
torek: 12−14h (07/49 641 79)
sreda: 19−20h (031 759 440)
četrtek: 12−14h (07/49 628 91)

POROČILI
SO SE

Valentin Lapajne z Loke je v telefonskem pogovoru predlagal, 
da se zaradi varnosti prestavi krajevna tabla, ki označuje naselje 
Loka, pred ovinek, na znak pa se doda omejitev hitrosti, ki naj bi 
po njegovem v bodoče znašala 30 km/h. Kot je navedel, je tabla 
postavljena prepozno, saj je v tistem delu cesta široka, saj so jo 
obnovili, zato vozniki dodajo plin, nato pa se na hitro približa ovi-
nek v desno, kar povzroča nevarnost. Sam je bil očividec dveh tež-
kih prometnih nesreč, zato se mu zdi predlog smiseln in upa, da 
bodo pristojni ukrepali.
Iz Občine Sevnica odgovarjajo: Cestni odsek, na katerega se na-
naša vaš predlog, je regionalna cesta, ki jo upravlja Ministrstvo 
za promet – Direkcija RS za ceste. Pobuda jim je posredovana v 
preučitev, vam pa kot možni ukrep za izboljšanje preglednosti in 
prometne varnosti pri vključevanju v promet iz hišnega priključ-
ka priporočamo nabavo in postavitev prometnega ogledala. Vlogo 
za dovoljenje za postavitev lahko naslovite na navedenega upra-
vljavca. 

Tončka s Tržišča pa je klicala v zvezi z dimnikarsko službo, ki jo na 
omenjenem območju izvaja Dimnikarstvo Jelančič. V mesecu mar-
cu so poleg čiščenja dimnika izvedli tudi meritve dimnih impresij, ki 
naj bi jih izvajali enkrat letno. Bralka pravi, da so pred kurilno se-
zono ponovno dobili obvestilo o čiščenju dimnikov in izvedbi ome-
njenih meritev. Ko se je obrnila na njihovo službo, pa so ji odgovo-
rili, da so takšne meritve za njih cenejše, saj jih opravijo istočasno 
s čiščenjem. Bralka pa meni, da ni tako, saj potrošnik oz. lastnik di-
mnika plača storitev dvakrat v enem letu, zato razmišlja, da tokrat 
sploh ne bi dovolila dimnikarske storitve, saj od zadnjega čiščenja do 
sedaj sploh niso kurili, tako strošek po njenem mnenju ni potreben. 
Ana Jelančić pravi, da splošnega odgovora ne morejo dati. Navedla 
je še, da takšnega odgovora, kot ga bralka navaja, pri njih ni do-
bila. Izrazila je še željo, da jim posredujemo bralkin naslov. Bralki 
Tončki predlagamo, da jim sporoči naslov ter z dimnikarsko službo 
reši morebitne nevšečnosti. 

Bralec Gorenc s Senovega opozarja, da je na mostu iz Titove ceste, 
ki pelje v novo kolonijo, ostalo neurejeno cestišče. Po njegovih be-
sedah so most razširili, cesto pa uničili, čeprav so naredili pločnik, 
cestišče pa je v dolžini 25 m ostalo makadamsko. Takšno stanje je 
že leto dni, na tem delu so se naredile luknje, ki ogrožajo tako pe-
šce kot voznike. Bralec sprašuje, kdaj bodo nastalo situacijo sanira-
li, saj so pristojni obljubili, da bo problematika rešena do letošnje 
jeseni, vendar dela še vedno niso v teku. 
Z Občine Krško so odgovorili: V lanskem letu je bilo razširjeno ce-

stišče in most, ki je predstavljal ozko grlo. V letošnjem letu je bil 
izbran izvajalec del, vendar so dela zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev v proračunu prestavljena v prihodnje leto. Vzdrževalec del 
je v tem primeru dolžan, da ohranja makadamski del cestišča v sta-
nju, ki je primerno za uporabo.

Vera iz Krškega sprašuje, kdaj nameravajo obnoviti pločnik na vi-
demski strani na Cesti 4. julija od bencinskega servisa do odcepa za 
Vrbino, ker je po njenem mnenju v slabem stanju ter dodaja, da ima 
pešec med hojo občutek, kot da ima eno nogo krajšo od druge. Bral-
ko Vero, ki uporablja kot peška omenjeno cesto oz. pločnik, moti-
jo še veje dreves, ki segajo na pločnik in ovirajo hojo z dežnikom, 
od odcepa proti Vrbini pa so se na cestišče razrasle tudi smreke, ki 
motijo preglednost. Obrnila se je že na inšpekcijsko službo, kjer je 
po njenih besedah govorila z gospodom Cerjakom, mu predstavila 
omenjeni problem, vendar ji je odgovoril, da je to zasebna lastnina, 
bralka pa vseeno meni, da zasebna lastnina ne sme ovirati varnosti. 
Odgovor Občine Krško se glasi: Prvi del sanacije in razširitve cesti-
šča ter pločnika na omenjenem odseku Ceste 4. julija je bila izve-
dena z ureditvijo pločnika ob »Uršičevi škarpi« in med avtobusnima 
postajališčema, za kar je bil potreben odkup zemljišča in rušenje 
stanovanjskega objekta. V nadaljevanju v smeri proti odcepu za Vr-
bino je širina cestišča in pločnika omejena na ozemlje, katerega la-
stniki so odobrili služnostno pravico. V kolikor bodo v proračunu za 
leto 2011 zagotovljena sredstva, bomo pristopili k sanaciji zgornje-
ga ustroja (asfaltne preplastitve in kanalizacijskih pokrovov). Na del 
vprašanja, ki se nanaša na razraščenost dreves na pločnik, je rele-
vanten odgovor inšpekcijske službe. 

Nana, prebivalka Stare vasi, pa je v telefonskem klicu izpostavila 
neočiščeno cesto od videmskega rondoja na Cesti 4. julija do Ilirske 
ulice oz. Sloke ceste, saj je na njej zelo veliko peska, nabira se ve-
jevje in listje, ob kanalizacijskih jaških pa raste zel. Zanima jo, kdo 
je odgovoren za čiščenje, saj jo skrbi, da bo še slabše, ker v dežev-
nem obdobju na cestišču zastaja tudi voda. Bralka pravi, da so ce-
stišče uničili tovornjaki, ki so vozili gradbeni material za HE Krško. 
Kot pravijo na Občini Krško, je odsek cestišča na relaciji od ron-
doja v smeri proti Stari vasi državna cesta, torej je njen vzdrževa-
lec Cestno gradbeno podjetje d.d. iz Novega mesta, enota Krško. 
 Uredništvo

Vaše klice znova pričakujemo
v ponedeljek, 18. oktobra, od 19. do 21. ure,

na telefonski številki 07 49 05 782 

POKLIČITE UREDNIŠTVO
Krajevna tabla na Loki, dimnikarske storitve, makadam na Senovem, pločnik in 
cesta na Vidmu

Iz brežiške in novomeške 
porodnišnice:

• Hatidža Delić, Krško - deklico,
• Darja Šerbec, Gornji Lenart - 

dečka, 
• Barbara Zakrajšek, Loka pri 

Zidanem Mostu - deklico,
• Anja Kosmač, Spodnja 

Pohanca - dečka,
• Tinkara Zobarič, Brezje pri 

Dovškem - dečka,
• Branka Lovrec, Dolenji Boštanj 

- deklico, 
• Maša  Rihter, Brežice - dečka,
• Mirjana Pilipović, Ženje - 

deklico,
• Irena Homšak, Sevnica - 

dečka,
• Andreja Deržič, Glogov Brod 

- deklico, 
• Sabina Omerzu, Senovo - 

dečka,
• Žana Gajski, Mala Dolina - 

dečka, 
• Iveta Horvat, Nova vas pri 

Mokricah - deklico, 
• Irena Pintarič, Artiče - deklico,
• Maja Zupančič, Radna - 

deklico, 
• Zlatka Kovačič, Dolenji 

Leskovec - dečka, 
• Alenka Matjašič, Brežice - 

deklico, 
• Branka Vilić, Ravni - deklico, 
• Tanja Derganc, Loke – dečka,
• Monika Maček, Senovo – 

dečka,
• Karmen Pfeifer Lapuh, Zgornji 

Obrež - deklico,
• Gabriela Kampuš Ivekovič, 

Šmarje pri Jelšah – dečka,
• Tamara Nadarević, Krško – 

dečka,
• Ivana Tršelič, Kalce-Naklo – 

dečka,
• Janja Rupar, Dule – dečka,
• Aleksandra Blaževič, Brežice 

– deklico,
• Katarina Kužnik, Ljubljana – 

dečka,
• Ksenija Povhe, Krško – deklico,

• Natalija Geršak, Brestanica – 
deklico,

• Tanja Kamnikar, Žurkov Dol – 
deklico,

• Petra Ereš, Brežice – deklico,
• Brigita Fevžer, Podčetrtek – 

dečka,
• Urška Fink, Dobova – deklico,
• Jožica Starc, Lomno – dečka,
• Tina Kodrič, Šutna – dečka,
• Sabina Pinterič, Krško – 

deklico,
• Nika Mustar, Krško – dečka,
• Maja Kraševec, Krško – dečka, 
• Maja Oštir, Kraška vas – 

deklico,
• Jasmina Juratovec, Volčje – 

dečka. 

• Suša Peter in Končina Darlen, 
oba iz Brežic,

• Dinko Hrnjić, Boštanj in 
Sedina Bećirspahić, BiH, 

• Danijel Supančič in Vesna 
Čančer, oba iz Mihalovca, 

• Dominik Štrucl in Nastja 
Urek, oba iz Brežic,

• Mitja Robek in Suzana 
Arenšek, oba iz Brestanice, 

• Jernej Barlič, Brežice in 
Barbara Valentinčič, Krško,

• Miha Progar, Mirna Peč in 
Jasna Brdnik, Straža,

• Miran Petelinc in Barbara 
Labes, oba iz Sel pri Dobovi, 

• Bojan Cvetkovič, Sela pri 
Dobovi in Katarina Ivanšek, 
Krško, 

• Goran Markovič, Brežice in 
Irena Zavor, Obrežje,

• Andrej Kirm, Novo mesto in 
Sabina Grabljevec, Gabrje pri 
Stični,

• Franci Hočevar, Mačkovec pri 
Škocjanu in Irena Selak, Novo 
mesto, 

• Miran Knavs in Petra 
Hočevar, oba z Golnika,

• Aleš Zamida, Birčna vas in 
Klavdija Novak, Gabrje,    

• Igor Imperl in Janja Kunšek, 
oba iz Sevnice. 
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1. nagrada: striženje + frizura + samoporjavitveni tretma
2. nagrada:  frizura + antiaging tretma
3. nagrada:  samoporjavitev obraza  

Geslo 20/2010 številke: 

BREZPLAČNA PIZZA V PIVNICI APOLON

Nagrade, ki jih podarja PIVNICA APOLON, prejmejo:
1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe: 

Jožef Vajdič, Brestanica
2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe: 

Mojca Štigl, Loka pri Zidanem Mostu 
3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebi: 

Olga Šribar, Leskovec pri Krškem

Geslo križanke pošljite do četrtka, 21.10.2010, 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

FRIZERSKI ATELJE »B«, 
Bojana Černoga s.p., CKŽ 135 C, Krško

Prireditve med 
14. in 27. oktobrom

KAM V POSAVJU - 
WWW.POSAVJE.INFO

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.
S pomočjo računalniških programov se lahko naučite:

Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine
Računalništva in strojepisja na računalniku

Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/48-81-160.

Četrtek, 14. 10.
• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: otroška predstava „Volk 

in sedem kozličkov“
• ob 17.00 v zbornici OŠ Brežice: pogovor na temo „S če-

belami do zdravja“
• ob 19.00 v klubu KD Krško: predavanje Antona Komata 

„Simbiotski človek – biozofski pogled na svet“
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: predvečer mednarodne-

ga dneva bele palice

Petek, 15. 10.
• ob 15.00 na parkirišču ZD Krško: preizkus hoje na 2 km

Sobota, 16. 10.
• ob 8.00 na Orehovem: brezplačni test hoje na 2 km
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – žužkova dežela
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Artiče: gala koncert medna-

rodnega otroškega folklornega festivala

Nedelja, 17. 10.
• ob 15.00 v Bivaku Senovo: Špelina delavnica
• ob 18.00 v Domu kulture Krmelj: koncert MPZ Dvor ob 

Krki in pevske skupine Lira Krmelj ter likovna razstava

Ponedeljek, 18. 10.
• ob 16.00 na Ljudski univerzi Krško: priprava zdrave hrane
• ob 19.00 v KD Krško: koncert Check Six US Air Force 

Jazz Banda 

Torek, 19. 10.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Jerce Mrzel 

na temo „Javno nastopanje, umetniška beseda in pesem“
• ob 9.30 v prostorih krške enote Zakonskega in družinske-

ga inštituta Novo mesto: ciklus delavnic za mlade mamice 
skupaj z dojenčkom – Skrb za otrokove potrebe

Sreda, 20. 10.
• ob 16.00 na Ljudski univerzi Krško: Kako boljše živeti 

drug z drugim – 1.del
• ob 18.00 v sejni sobi MC Brežice: strokovno predavanje 

„Nasilje in mladi“

Četrtek, 21. 10.
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: predstavitev knjige 

„Kruh in pecivo po domače - peka brez umetnih dodatkov“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Da-

mjana Končnika o Ukrajini

Petek, 22. 10.
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: žur < 14 za fante
• ob 18.00 v MT Raka: večer družabnih iger
• ob 21.00 v Klubu Zvezda Krško: stand up comedy - Bo-

štjan Gorenc – Pižama in Jernej Celec

Sobota, 23. 10.
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – jesenski mozaik
• ob 10.00 v MT Raka: ustvarjanje iz naravnih materialov
• ob 11.00 v Mestnem atriju Brežice: predstavitev knjige 

„Brežice – stoletje na razglednicah“
• ob 19.00 v Kulturnem domu Dobova: prvi samostojni kon-

cert Mladinskega pevskega zbora Zvezda Dobova
• ob 20.00 v večnamenski dvorani Term Čatež: predstava 

„Zmago Batina – mesar za vse čase“
• ob 21.00 v MC Brežice: kostanjeva sobota
• ob 22.00 v Jeruzalemu v Podbočju: koncert D-banda
• ob 22.00 v Antoni clubu Leskovec: koncert Alena Islamo-

vića (ex Bijelo Dugme)

Nedelja, 24. 10.
• ob 15.00 v Bivaku Senovo: eko delavnica

Ponedeljek, 25. 10.
• od 8.00 do 16.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: počitniški 

miks z MC Krško (do petka, 29. 10)
• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: otroške počitni-

ške delavnice (do petka, 29. 10)
• ob 12.00 v Bivaku Senovo: počitniška španska delavnica 

(do petka, 29. 10)
• ob 16.00 na Ljudski univerzi Krško: Kako boljše živeti drug 

z drugim - 2.del
• ob 19.00 v klubu KD Krško: ogled filma »Modri žamet«, ob 

21.00: multimedijska projekcija eksp. filma »Kaos« 

Torek, 26. 10.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Toneta Je-

senka o prostovoljstvu na domu in o poti na Kilimandžaro
• ob 11.00 na mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Kr-

ško: ustvarjalne „krompirjeve počitnice“
• ob 18.00 v KD Krško: lutkovna predstava „Šuško“, za ru-

meni abonma in izven

Sreda, 27. 10.
• ob 11.00 na mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: ustvarjalne „krompirjeve počitnice“
*Prireditve v okviru Brežiškega oktobra so objavljene na str. 15.

Zmago Batina prihaja
Spoznali ste ga preko tv zaslonov, sedaj pa zabavni »mesar« prihaja tudi v Posavje. Igralec Bojan Emeršič je pred leti poskrbel, da se je 
rodil prav poseben lik - Zmago Batina, ki je vodil oddajo »Vzemi ali pusti« na komercialni televiziji. Nasmejali se mu boste lahko v so-
boto, 23. oktobra, v večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah Čatež, ko bo zaigral v gledališki predstavi Zmago Batina, mesar za 
vse večne čase. Nasmejanemu občinstvu, ki mu bo Zmago Batina predstavil recept za srečno in zadovoljno življenje, se lahko pridruži-
te tudi s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje:

»Kateri igralec se skriva za Zmagom Batino?«
Pravilni odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko ali elektronski naslov) pošlji-
te do torka, 19. oktobra, na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom: »za nagradno igro«. Izžrebali 
bomo 10 nagrajencev in jih o nagradi obvestili na posredovane kontakte do 21. oktobra.

sobota 

23.10. 2010 
ob 20.00 uri
 

Večnamenska dvorana 
hotela Toplice – Terme Čatež

Bojan Emeršič

Prodaja vstopnic: 
15,00 EUR Vip Parter,  12,00 EUR Parter

ZMAGO BATINA
MESAR ZA VSE VEČNE ČASE
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Prodam cepilec drv in brikete za 
kurjavo. Tel.: 070 743 033

Prodam 2,3 m3 hrastovih desk, de-
beline 5 cm. Tel.: 070 544 870

Prodam mlin za moko, velikosti 110 
x 87 x 270 cm. Tel.: 041 899 231 

Ugodno prodam malo rabljeno mo-
torno žago Stihl ali Dolmar, tran-
sporter za bale, raztegljiv, in avto 
Škoda Fabia 1.4 D, prevoženih 
28.000 km. Tel.: 041 243 343

Prodam suha metrska drva (bukev, 
hrast, gaber). Tel.: 031 430 868

Mešana drva, 10 m3, suha, nažaga-
na ali cela, možna dostava. 
Tel.: 051 361 837

Prodam suha bukova drva za cen-
tralno. Tel.: 070 701 210

Prodam kostanjevo žagano kolje, 
cca 350 kom, stara kmečka orod-
ja in vitel Igland, 2 x 4 t, potreben 
manjšega popravila ali za rezerv-
ne dele . Tel.: 041 827 776

Prodam 10 m3 razžaganih bukovih 
drv; okolica Rake. Tel.: 031 852 438

Prodam suha bukova drva. Možna 
dostava, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 827 482

Prodam oves. Tel.: 07 49 67 530

Prodam ječmen in koruzo. 
Tel.: 041 581 488

Prodam ječmen. Tel.: 07 49 67  135

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

Prodamo krmni krompir. 
Tel.: 031 573 687

Ugodno prodam sadike pišeške 
marelice. Tel.: 041 739 042

Kupim koruzo, zrnje ali v storžih. 
Tel.: 07 81 43 109

Kupim večjo količino koruze na ra-
sti. Tel.: 041 508 255

Kupim zračno suhe smrekove co-
larice. Tel.: 031 771 448

Kupim traktor Feguson 533 ali 539. 
Lahko tudi Ursus. Tel.: 051 639 777 

Kupim smrekove deske, plohe, gru-
št za streho, skupaj cca 20 m3 lesa, 
lahko tudi manj. Tel.: 031 376 165

Prodam otavo, suho, balirano v 
okrogle bale in seno, suho refuzo. 
Vse je iz gorske rasti. 
Tel.: 041 832 189

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA
Prodam grozdje rdeče in belo. 
Tel.: 031 685 895

Prodam 600-litrsko inox cisterno 
za vino. Tel.: 041 615 522

Prodam cisterno za vino 600 l, 
cena 220 €. Tel.: 070 861 602 

Najcenejši v Posavju: 0,75 € / km
UGODNO · VARNO · ZANESLJIVO · NON STOP

GSM: +386(0)70 600 111
T A X I

Jože Kožar s.p., Dol Pirošica 6, 8263 Cerklje ob Krki

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

Zaradi bolezni v centru Brežic pro-
damo 2-sobno stanovanje. 
Tel.: 031 600 616

Nedokončano novogradnjo z veliko 
delavnico in dodatnimi prostori od-
dam v najem ali prodam. 
Tel.: 051 813 561

V bližini Loke pri Zidanem Mostu 
prodam zidanico in 1 ha zemlje. 
Tel.: 041 986 288

V zameno za manjšo hišo ali gar-
sonjero prodam v Brestanici sta-
novanjsko hišo in kmetijsko poslo-
pje za 55.000 €. Tel.: 041 724 516

Dajem v najem garsonjero, 28 m2, 
v Krškem, Delavska 4, popolnoma 
opremljena, v mirnem okolju. 
Tel.: 041 935 196

Oddam v najem 3-sobno stanova-
nje v Obrežju, Jesenice na Dolenj-
skem. Apartmajsko urejeno, CK, 
priključki, zasebni vhod. 
Tel.: 030 911 534

Blizu Sevnice ugodno oddamo sta-
novanje v nenaseljeni enodružinski 
hiši z vrtom. Zaželena ženska ose-
ba, nekadilka. Tel.: 01 51 84 427 

Prodam vikend 35 m2, zidan, zgra-
jen 2005, voda, elektrika, vsa do-

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

kumentacija, zraven še hram in vi-
nograd, 200 trt, parcela skupaj 42 
a, Sromlje - Curnovec. 
Tel.: 031 295 033 

Na Vidmu v Krškem oddamo opre-
mljeno 2-sobno stanovanje. Vselji-
vo takoj. Tel.: 040 333 939

Oddam novo sobo v Ljubljani (Ti-
voli), brez jogija - 160 cm, osta-
lo souporaba s študentko ali gospo 
srednjih let. Nekadilci. 
Tel.: 041 217 567

V okolici Sevnice prodamo za-
zidljivo parcelo z vinogradom in 
manjšo kmetijo z drevesi sadja, 
sliv, orehov. Tel.: 070 876 058

Prodam zemljišče v postopku spre-
membe namembnosti v gradbeno 
(11a, k.o. Loče). Tel.: 07 45 22 056 
(po 16. uri)

V najem oddam opremljeno stano-
vanjsko hišo na lepi lokaciji v okoli-
ci Brežic. Tel.: 041 630 491

AVTOMOBILIZEM, DRUGA VOZILA
Prodam osebni avto Audi A3 1.6, 
l. 2001, 1595 ccm, 75 kW/102 KM, 
bencinski motor, dobro ohranjen, 
nekaramboliran, 2. lastnik. 
Tel.: 031 582 015

VW Passat 2.0 TDI Comfortline 
karavan, l. 2006, kot nov, veliko 
opreme, nekaramboliran, reg. do 
4/2011. Tel.: 041 746 788

Prodam VW Golf 2, l. 1989, 1.6 di-
esel, 215.000 km, dobro ohranjen, 
redno vzdrževan; dodam zimske 
gume na platiščih, cena 850 €. 
Tel.: 031 558 175

Prodam Renault Senic 1997, nare-
jen veliki servis. Tel.: 040 551 417

Prodam zimske gume Sava 155/70 
R-13, vožene le 400 km v zimi 
09/10. Tel.: 041 479 193

Clio, Kangoo, Megan, garnitura, 
kolesni pokrovi, novi,14’’. 
Tel.: 070 304 094

Prodam kolo Piaggio NRG Power 50, 
l. 2007 ter traktor Univerzal UBT 
530, 53 KM, 4 x 4 pogon, l. 1999; 
cena 1.900 €. Tel.: 070 848 863

Zaradi menjave vozila prodam 4 
zimske pnevmatike Fulda-Monte-
ro M+S, 185/60 R15/84T. Prevože-
no 2.000 km, cena 40 €/kos. 
Tel.: 041 746 447

Prodam 4 zimske gume (2 Dunlop, 
2 Marshall), dimenzije 225/45/17. 
Gume imajo 5 mm profila; cena 60 
€. Tel.: 031 298 906

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor TV 523, z dvobraz-
dnim plugom. Tel.: 041 250 548

Traktor Ursus C335, l. 1980, pro-
dam ali zamenjam za Tomo Vinko-
vić. Tel.: 041 722 803

Prodam traktor IMT 333 Deluxe, 
s kabino, nova instalacija, luči, 
4 gume, avtoradio, z dokumenti. 
Cena 3.200 €, Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 051 779 135 

Prodam traktorsko kiper prikolico 
Ljutomer. Nosilnost 6 ton, poviša-
ne stranice, široke gume, nerablje-
ne, l. 2010, zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam motokultivator BCS 620, 
l. 1995, z rotacijsko koso, širine 55 
cm, lepo ohranjen, cena 1.150 €. 
Tel.: 041 356 959

Novo, 3 ure rabljeno samohodno 
kosilnico Honda GCV 160 MDT - pro-
dam za 20 % ceneje. Primerna za 
večje površine. Tel.: 041 469 625

Prodam kosilnico SOP Bucher, lepo 
ohranjena, nove gume, Acme mo-
tor, cena 600 € in kovinska kolesa. 
Tel.: 040 629 185

Prodam kosilnico BCS-127, dizel, 
trosilec hlevskega gnoja Tajfun, 
kosilnica Buhar, širina grebena 145 
cm. Tel.: 040 295 510

Ugodno prodam predsetvenik, 
odlično ohranjen, 3 x rabljen, ši-
rina 2 m. Tel.: 031 290 985

Ugodno prodam ventilacijsko škro-
pilnico, 200 l, traktorsko prikolico 
ter betonska okna 157 x 107. 
Tel.: 041 985 473

Šrotar brez motorja, obračalnik 
Sental, jekleno vrv za vitel - pro-
dam. Tel.: 041 971 638

Prodam mizarsko tračno žago in 
tračno žago za razrez kosti. 
Tel.: 041 958 779

Prodam ročno pesoreznico, kovin-
ski 3-trofazni cirkular na koles, sli-
vovko in sadno žganje. Možna me-
njava za prašiča. Tel.: 03 38 06 131

Prodam smrekove deske, debeline 
50 mm, cca 25 m3 in masivna gra-
stova vrata s podbojem. 
Tel.: 031 507 111 

Posebno se zahvaljujemo g. Žičkarju, g. župniku, pevcem iz 
Bizeljskega, sodelavcem OŠ Bizeljsko, sodelavcem KG-GM 
Budič Roman s. p., družini Kos - Fijolič iz Dobove, sosedom 
in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala!

Žalujoči: vsi njegovi.

Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki postojite ob njenem 
drugem domu, ji prižigate sveče, nosite cvetje, obiskujete 
svete maše, molite zanjo in naju obiskujete in bodrite. 
Ohranite to nesrečno dete v lepem spominu.

V žalosti njena ati in mami.

Iskrena hvala vsem bližnjim in daljnjim sorodnikom, 
sosedom in krajanom, prijateljem in znancem za pisna 
in izrečena sožalja, darovane sveče ter za vso pomoč in 
podporo v trenutku slovesa. Hvala gospodu župniku Mitji 
Markoviču in pogrebni službi Kostak za lepo opravljen 
pogreb, gospodu Branimirju Vodopivcu za besede slovesa 
in pevcem Slovenskega okteta za zapete pesmi ter 
sodelovanje pri sveti maši. Hvala urgentnemu osebju 
ZD Krško in medicinskemu osebju bolnišnice Brežice za 
zdravljenje in nego. Hvala za zvonjenje in vsem, ki ste 
se prišli poklonit njenemu spominu ter jo pospremili na 
njeno zadnjo pot. 

Žalujoči: vsi njeni najbližji.

LOJZ PAPIĆ
iz Orešja na Bizeljskem.

MARIJA ŠTRASER
iz Kapel.

EMA PUTRIH
iz Starega Grada pri Krškem

ZAHVALA V SPOMIN ZAHVALA

V 68. letu nas je nenadoma zapustil 
dragi ata, mož, dedek, brat, stric

9. oktobra je minilo žalostnih 10 let, 
ko je odšla med angelčke najina ljuba 
hčerka

V 88. letu starosti nas je zapustila 
draga mama, babica in prababica

Pride čas,
ko izmučeno srce želi le spati,

v sen večni potovati,
ko življenje je zaključeno.

Je čas, ki daje, je čas, ki vzame,
pravijo, da je čas, ki celi rane.
Je tudi čas, ki nikdar ne mine,

ko le zaziraš se v spomine.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre -

le daleč, daleč je ...

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?

K
am

no
se

št
vo

 J
ak

ša
 g

ra
ni

tik
a 

d.
o.

o.

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico

Lj
ud

sk
a 

op
ti

ka
 G

la
sm

ah
er

, 
St

uš
ek

 D
ej

an
 s

.p
.,

 C
PB

 2
0 

c,
 B

re
ži

ce

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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kiranje na stanu; za simbolično 
ceno pa oddam staro strešno ope-
ko. Tel.: 041 370 786 

Podarim majhne igrive mucke, na-
vajene otrok in božanja. 
Tel.: 041 771 964

Podarim kompleten računalnik, ra-
bljen, a uporaben. 
Tel.: 040 241 230

Prosim, če mi kdo podari računal-
nik. Tel.: 041 472 521

Prosim, če mi lahko odstopite sta-
re moške klobuke, vam bom hva-
ležna. Tel.: 041 630 491

Prosim, če mi lahko kdo podati ali 
po simbolični ceni proda štedilnik 
na trda goriva. Tel.: 041 370 756

Prosim, če mi lahko kdo podari 
pralni stroj Advantage za dele ali 
ga ponudi simbolično ceno. 
Tel.: 07 49 59 250 

STIKI
Rad bi spoznal prijazno nežno dekle 
za resno zvezo, doma iz Krškega ozi-
roma okolice. Star sem 29 let in ča-
kam na tvoj klic. Tel.: 031 789 319

Če si osamljena, stara od 50 do 55 
let, pridi k meni na dom.
Tel.: 041 952 218

42-letni urejen, zaposlen, preskr-
bljen moški išče urejeno žensko, 
lahko mamico, staro do 40 let, vi-
soko nad 165 cm, lahko mamico, 
za iskreno prijateljstvo. 
Tel.: 051 484 731

55-letni, dobro situiran moški, že-
lim spoznati resno žensko od 40 - 
55 let, za skupno življenje na mo-
jem domu. Tel.: 040 734 775

Prodam cviček iz Gadove peči s 
priznanjem, po 0,80 €/l. 
Tel.: 051 205 690

Prodam grozdje žametna črnina, 
300 kg, Piroški vrh, cena 0,35 €. 
Možna dostava. Tel.: 040 581 159

Prodam domače žganje sadjevec 
in vino cviček. Tel.: 040 217 156

Prodam mošt iz kadi ali cisterne 
- cviček in tudi nekaj frankinje za 
barvo. Tel.: 041 929 830

Prodam mošt beli in rdeči, več 
sort. Cena je 1 €/l, večje količine 
tudi pripeljemo. Tel.: 041 720 308

Prodam hrastov sod in kad 500 l, 
rabljena 4 leta, jabolka stare sor-
te, zdrave, nikoli škropljene, cena 
1 €/kg. Tel.: 07 49 56 664

Prodam ali zamenjam 300 l cister-
no za vino za dve 80-litrski cister-
ni. Tel.: 031 771 763

Prodam leseno prešo na kamen - 
obešanko. Tel.: 051 778 977

Ugodno prodam prešo na navoj, 
100 l. Možna menjava za enojne 
vile za prenos bal. Cena 150 €. 
Tel.: 041 664 254 

Ugodno prodam domače izdelano 
prešo in nemški puhalnik 10 k, 10 
m cevi, premera 40 cm. 
Tel.: 041 778 087

Prodam prešo na kamen, dol. 5 m, 
leto 1960, delujoča in ohranjena. 
Tel.: 041 589 977

Prodam mlin za grozdje inox, veli-
ki s pokrovom, rabljen 2x, kot nov. 
Tel.: 031 725 174

Prodam vinsko žganje (4 €/l). 
Tel.: 031 648 594

Žganje po 4 € in domači jagermaj-
ster po 10,00 € - prodam. 
Tel.: 041 524 287 

Prodam domačo slivovko in sadje-
vec. Tel.: 040 432 332

Prodam domačo slivovko in sadje-
vec. Tel.: 041 324 300

Prodam domači sadjevec in rdeče 
vino ter zajce za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 040 217 156

Letošnji med akacije, kostanjev, v 
kozarcih, cena 5 €; Sevnica. 
Tel.: 041 546 367

Prodam neškropljena jabolka, star 
nasad: Kanada, Gobovec, Antarija, 
Mošanka, Baumanova raneta, To-
paz.  Tel.: 07 49 56 664  

Prodam beli krompir za ozimnico 
in prašiče, težke cca 60 kg, hranje-
ne z domačo hrano. 
Tel: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam ajdovo, koruzno moko, 
ješprenj ter ličkalnik za koruzo. 
Tel.: 031 845 064

Prodam čebulo, zelje, krompir, 
svinjsko mast, domači kis, jabolč-
ni sok, sirup iz bezga, grozdja in vi-
šenj. Tel.: 041 627 155

V Sevnici prodam jabolčni sok iz-
pod preše iz neškropljenih jabolk 
(bobovec). Tel.: 031 562 323

Prodam jabolka za ozimnico in in-
dustrijska jabolka. Večje količine 
pripeljem na dom. Tel.: 051 338 819

Prodam kvalitetno svinjsko mast, 
pakirano v kozarcih 0,75 l, po 2 €/
kozarec. Tel.: 041 927 353

ŽIVALI
Prodam odojke ali menjam za 100 

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:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I

kg prašiča, kupim pa mlin za grozd-
je, pecljalnik. Tel.: 040 840 065

Prodam odojke po 60 €/kom. 
Tel.: 041 222 172

Prodam odojke, ječmen, pšeni-
co, tritikalo, vino cviček in ajdo-
vo moko. Tel.: 031 834 173 

Prodam odojke in svinjo za zakol. 
Tel.: 031 590 523

Prodam odojke, težke 25 kg, me-
snate pasme, kupim pa kravo za 
zakol. Tel.: 040 840 065

Prodam 4 odojke, težke po 25 kg. 
Tel.: 041 385 653

Prodamo odojke, težke od 30 - 35 
kg in prašiča, cca 150 kg. 
Tel.: 07 49 67 013

Prodam odojke, težke od 25 - 30 
kg. Tel.: 031 306 582

Prodam svinje, težke od 80 do 150 
kg, električni stroj za prebiranje 
krompirja in trifazni električni mo-
tor. Tel.: 031 770 868 

Prodam prašiče, težke od 90 do 
140 kg, možen zakol, in slamo v 
kockah. Tel.: 031 843 282

Prodam 160 kg težkega prašiča in 
tri odojke. Tel.: 031 563 503

Prodam prašiče, težke od 40 do 
120 kg, krmljene z doma pridela-
no hrano. Tel.: 031 434 572

Prodam prašiče, težke od 20 - 120 
kg. Tel.: 051 422 161

Prodam 2 prašiča, teža od 180 do 
200 kg, hranjeni z domačo hrano, 
okolica Dobove. Tel.: 07 49 67 697

Prašiča, cca 160 kg, prodam. Hra-
njen z domačo hrano, možen zakol; 
okolica Dobove. Tel.: 031 466 504

Prodam 3 prašiče domače reje, 
eden 140 kg in dva po 60 kg. 
Tel.: 07 49 75 301

Odojki, hranjeni z domačo hrano, 
primerni za zakol ali rejo, ter dva 
prašiča, težka po 100 kg, prodam. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke 35 kg, po 2 
€ za 1 kg žive teže, zaklane in oči-
ščene po 3 €/kg, in telico, težko 
130 kg. Tel.: 07 49 77 095

Ovce, prvič breje, lepe, zdrave, po 
60 €. Tel.: 040 523 369

Prodam črno-belega bikca, stare-
ga 14 dni in kiper prikolico Tehno-
stroj - 3 t. Tel.: 031 868 337   

Prodam pašne telice in krave s te-
letom ali brez. Tel.: 07 49 77 189

Prodam dve telički, pasma LIM/
LS, stari 3 tedne. Tel.: 051 306 556

Prodam kravo za zakol, staro 8 let, 
težko 600 kg, ali menjam za telič-
ko. Tel.: 031 261 404

Prodam pašno kravo simentalko z 
drugim teletom. Tel.: 041 589 916

Prodam kozico za zakol ali na-
daljnjo rejo, staro 3 mesece; 50 
€. Tel.: 041 915 411

Prodam mlado kozo z mladičem, 
starim 4 mesece, ali menjam za 
pšenico, ječmen ali beli mošt - ri-
zling. Tel.: 07 49 62 127

Prodam jegnjenčke in ovce. 
Tel.: 031 671 906 

Prodam kozla burske pasme brez 
rogov, star 4 leta, miren, za 85 € 
ter kozlička, starega 7 mesecev, za 
70 €. Tel.: 041 721 132

Burske kozle in kozice, stare 6 me-
secev, kontrolirano poreklo, vaje-
ne el. pastirja, primerne za pleme   
- prodam. Tel.: 041 621 362

Letošnje odrasle gosi, samo še en 
par za 50 €, na nadaljnjo rejo, ve-
like bele race po 20 €, holandski 
petelini po 20 €. Tel.: 040 637 453

Par gosi, skupaj 50 €, race bele po 20 
€/kom, žive za nadaljnjo rejo, ho-
landski čopasti črni petelini in koko-
ši - 30 €/par, zajec črno-bel, ovnač, 

dolgodlak - 20 €. Tel.: 051 779 135 

Prodam domače race in gosti, lahko 
očiščene ali žive. Tel.: 040 742 045

Prodam okrasne in navadne faza-
ne ter domače žganje. 
Tel.: 031 558 852

Prodam dve kobili posavki, vozni, 
z žrebeti ali brez, in ponovno pri-
puščene, ID urejen in odojke med 
20 - 30 kg. Tel.: 041 563 404

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

Prodam nemško lovsko terierko, 
psico z rodovnikom, staro 4 mese-
ce. Tel.: 031 582 248

Prodam čistokrvne nemške ovčar-
je, stare 8 tednov, odličnih star-
šev, cena 150 €. Tel.: 040 687 664

Kupim dve burski kozi mladici z ro-
dovnikom. Prodam mošt. 
Tel.: 031 267 042

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Masivno okroglo mizo in šest stolov 
prodam za 250 €. Tel.: 041 987 120

Prodam lepo ohranjeno kotno se-
dežno garnituro z foteljem, 280 x 
160 x 90 cm. Cena 120 €. 
Tel.: 041 543 226

Prodam sedežno garnituro za kuhi-
njo in otroško posteljico 70 x 140 z 
vzmetnico. Tel.: 03 58 06 277

Prodam mizo, češnjevo, 200 x 88 
cm, s klopmi, primerno za na te-
raso, zidanico. Tel.: 041 250 744

Prodam samsko posteljo s predalč-
ki, polico, 4 fotelje in dva starinska 
lestenca. Tel.: 041 732 944

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

Prodam otroški voziček Picolo in 
lupinico, vse zelo malo rabljeno. 
Tel.: 07 49 67 439

Prodam športni voziček za dvojč-
ke, rumeno modre barve, zelo do-
bro ohranjen, cena 90 €. 
Tel.: 031 403 767

Ugodno prodam oblačila za fantka 
od  0 do 6 mesecev. 
Tel.: 040 631 655

Prodam večjo količino modnih je-
sensko-zimskih oblačil za punčko, 
staro 6-8 let, velikost 128-140, v 
različnih barvah, zelo lepo ohra-
njena. Tel.: 07 49 59 115

Prodam vozička pikolo, voziček in 
voziček marela ter lupinico Piko-
lo. Vse nerabljeno. Kupcu komple-
ta podarim jogi 60 x 120. 
Tel.: 040 830 358

Prodam lupinico Peg-Perego, roza 
barve, otroški sedež Romer od 9 - 
18 kg, roza-sive barve, rdeče črn 
kengurujček Baby Byorn, zelo malo 
rabljen. Tel.: 051 399 245 

RAZNO
Prodam rabljen sušilni stroj Gore-
nje, 6 let, kondenzacijski, zelo do-
bro ohranjen, za polovično ceno. 
Tel.: 040 900 129

Prodam samostojni hladilnik Gore-
nje  R6295W, 284 l, bel, samodejno 
odtaljevanje, star 2 leti, rabljen 
samo 5 mesecev. Tel.: 040 464 529 

TV ekran 66, daljinec, sobna ante-
na. Tel.: 070 317 905

Ugodno prodam stol za pedikuro. 
Tel.: 041 341 176

Prodam školjke za kamin 135 x 44 
x 88. Tel.: 041 657 524

Ugodno prodam mačehe in cipre-
se za živo mejo. Tel.: 041 517 501

Prodam čebele, čebelnjak, prazne 
AŽ in LR panje in razno čebelarsko 
opremo. Tel.: 051 884 659

Prodam nove AŽ 10 SAT, nov le-
sen čoln; možna menjava za 
suhe smrekove colarce. 
Tel.: 031 501 801

Prodam cisterno za olje, 2000 l, 
kovinska, nerabljena. 
Tel.: 041 524 005

Prodam trajno-žareči štedilnik s 
pečico Kiper Busch. 
Tel.: 070 787 805

Prodam sobno kolo Fit 460, malo 
rabljen, cena 80 €, in dva hlačna 
kostima 38-40, cena 15 €/kom. 
Tel.: 040 832 332 

Prodam vhodna dvokrilna vra-
ta 2,10 x 1,30 m, dva okna 1,20 x 
1,20 m, dvojna zasteklitev, s pod-
boji in kosilnico BCS-127, Acme 
motor, stari tip. Tel.: 041 552 915

Prodam 500 kom rabljene strešne 
opeke, bale v kockah ter slamo. 
Tel.: 041 542 637

Prodam ali menjam za vino oma-
ro, garažna vrata, police in cirku-
lar. Tel.: 031 302 355

Prodam nov playstation 2, z vse-
mi priključki ter original igrico no-
gomet FIFA 2010. Tel.: 051 302 530

Prodam mobilni telefon Samsung 
Omnia 1900 z garancijo do janu-
arja 2011. Cena 110 €. 
Tel.: 031 215 990

Prodam klavirsko harmoniko za 
začetnike. Skoraj nova, cena ugo-
dna. Tel.: 030 616 903

Prodam diatonično harmoniko Si-
tar, C-F-B, staro 20 mesecev, otro-
ški voziček Jane in tri kolesa z 
opremo. Tel.: 031 761 559

Prodam diatonično harmoniko Be-
sas - Smeh; skoraj nova. 
Tel.: 041 205 176

Prodam DVD predvajalnik Matrix za 
35 € in športni otroški voziček Peg 
Perego za 20 €. Tel.: 031 413 519

Prodam enojno in dvojno ključav-
nico za vinsko klet, z dvema zapa-
homa. Tel.: 07 49 51 514

Tuš kabina, 80 x 80 cm, s podstav-
kom, zelo lepo ohranjena. Cena 
100 €. Tel.: 051 392 429

Prodam kaminsko peč na trda go-
riva, l. 2003, 9 KW, 135 kg, premer 
150 mm, cena 90 €. Tel.: 07 49 56 
344 (med 19. in 20. uro)

Prodam betonske robnike 20 x 12 
x 100 cm, 64 kosov, nove na pale-
ti in razno starejše kmečko orod-
je. Tel.: 070 337 678

Prodam žensko krzneno bundo. Nu-
trija, št. 45 x 120 cm, šal in kapa. 
Zelo ohranjeno. Tel.: 030 911 534

Prodam zimsko-jesenska oblačila 
v velikosti 38-40, različnih modnih 
znamk, samo 1 x nošena ali delo-
ma nova. Cena 4 €/kom. 
Tel.: 041 542 910 

Kupim električni pisalni stroj, če 
pa ga kdo ne potrebuje, pa naj mi 
ga prosim podari. Tel.: 041 732 944

Odkupujem mizarske panke, jar-
me, metrge, velike starinske mize, 
drobnarije, nasploh vse starine. 
Plačilo takoj! Tel.: 041 228 149

POMOČ, PODARIM
Podarimo pritlikavega kunca (hišni 
zajček). Tel.: 070 854 910

Ljubiteljem domačih živali poda-
rim tri mlade muce, eno tigrasto 
ter dve črni muci. Se zelo rade cr-
kljajo. Tel.: 031 755 982

Poplavljencem oddam večjo koli-
čino sena, refuzo, možno je koc-

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo od 
18. oktobra dalje 

potekala jesenska akcijska pro-
daja rjavih in grahastih jarkic. Za 
vsakih 10 boste dobili eno poleg 
ali pa boste deležni posebnega 
popusta. Kupite jih lahko vsak 

torek, sredo in petek, 
od 9.-16. ure. 

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

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 SenovoTel.: 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 si lahko 

priskrbite bele kilogramske 
piščance vsak dan po 18.00 uri. 

Sprejemamo tudi naročila za težje 
piščance, primerne za zakol. 

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

Prodam 
ilustrirano pesniško zbirko 

“Skuštrano žgolenje”. 

Sam napisal 
in narisal 

in doma stiskal. 

Cena 15 €
Tel.: 07 49 77 003

Želiženko Panedobič
Zdole 71b, 8272 Zdole

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
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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

mob.: 040 634 783

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana obvešča, da je od 14. oktobra 2010 odprt

R A Z P I S
 za najem oskrbovanih stanovanj v Krškem

1. Predmet razpisa
Najemodajalec oddaja v najem za nedoločen čas 21 oskrbovanih stanovanj v objektu oskr-
bovanih stanovanj ob Leskovški cesti, v bližini Doma starejših občanov Krško v Krškem:
• 15 stanovanj površine okoli 51 m2 (2 v 1. etaži, 5 v 2. etaži, 4 v 3. etaži in 4 v 4. etaži),
• 2 stanovanji površine okoli 58 m2, (1 v 3. etaži in 1 v 4. etaži) in
• 4 stanovanja površine med 58-61 m2 (2 v 3. etaži in 2 v 4. etaži).
Oskrbovana stanovanja bodo vseljiva predvidoma februarja 2011.

2. Najemnina in drugi stroški
Stanovanja bodo oddana v najem za nedoločen čas, mesečna najemnina bo določena v 
višini neprofitne najemnine med 4,08 in 4,11 EUR/m2, in bo znašala za stanovanje povr-
šine 51 m2 okvirno 210,00 EUR, za stanovanje površine 58 m2 okvirno 240 EUR in za sta-
novanje površine 61 m2 okvirno 250,00 EUR. 
V najemnini niso zajeti drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja, kot npr. komunalne 
storitve, skupni obratovalni stroški hiše, stroški storitev osnovne in socialne oskrbe ter 
stroški za celodnevno telefonsko nujno pomoč (klic v sili).

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem lahko sodelujejo osebe, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
• so starejši od 65 let,
• jim psihofizične sposobnosti omogočajo samostojno bivanje oziroma z organizirano po-

močjo drugega ohranjajo zadovoljivo samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potre-
bujejo institucionalnega varstva v zavodu oz. domu starejših,

• so državljani Republike Slovenije in
• so zmožni plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem stanovanja.

4. Razpisni postopek
Podrobneje so postopek razpisa, pogoji za sodelovanje na razpisu, merila za oblikovanje 
prednostnega vrstnega reda in za sprejem odločitve o oddaji stanovanja v najem opre-
deljeni v besedilu celotnega razpisa, ki je skupaj z obrazci na voljo: 
• na recepciji Doma starejših občanov Krško, Kovinarska Ulica 13, Krško,
• v glavni pisarni Občine Krško, CKŽ 14, Krško, v času uradnih ur: ponedeljek od 7.30 do 

15.00 ure, sreda od 7.30 do 16.30 ure in v petek od 7.30 do 13.00 ure,
• pri Nepremičninskem skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala uli-

ca 5, Ljubljana in 
• na spletni strani www.ns-piz.si. 
Za vse informacije smo vam na voljo na telefonu 01 300 88 11.
Rok za oddajo vlog je 15. november 2010. 

Valvasorjeva knjižnica Krško 
in založba Neviodunum 

vabita na predstavitev knjige, 
ki bo Dvorani v parku v Krškem 

v četrtek, 21. oktobra 2010, ob 18. uri.

Valvasorjeva knjižnica Krško 

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

Franci Planinc

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

Vabljeni na predstavitev knjige, 
ki bo v soboto, 23.10.2010 ob 11. uri 

v Mestnem atriju Brežice


