
Krški občinski svetniki so v 
svetniške klopi prvič v novem 
mandatu sedli v ponedeljek, 
25. oktobra. Kot veleva za-
kon, je prvo sejo, do potrdi-
tve mandata županu Francu 
Bogoviču, ki je tokrat sedel v 
svetniških klopeh, kjer ga bo 
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BREŽICE – Vrhunec Brežiške-
ga oktobra, ki letos zajema 
kar 51 prireditev, je bila si-
nočnja slavnostna seja bre-
žiškega občinskega sveta v 
dvorani Mladinskega centra 
Brežice. Župan Ivan Molan 
je podelil občinske nagra-
de in priznanja za leto 2010. 
Oktobrske nagrade so pre-
jeli dolgoletna ravnateljica 
Gimnazije Brežice Stanisla-
va Molan, Anton Kocjan za 
dolgoletno delo v KS Sromlje 
in podjetnik Anton Pangrčič, 
priznanja podjetje TPV d.d. 
- PE Brežice, Karate klub 
Brežice in Pihalni orkester 
Kapele, za častnega obča-
na pa so razglasili Primoža 
Kozmusa. Slavnostni govor-
nik je bil brežiški rojak, ve-
leposlanik RS v Turčiji dr. Mi-
lan Jazbec.
Več v naslednji številki Posa-
vskega obzornika.

Današnji	
praznik	
proslavili	že	
včeraj

Izšle	še	„brežiške	razglednice“
BREŽICE – Z izidom knjige »Brežice - stoletje na razgledni-
cah«, katere predstavitev je potekala minulo soboto v bre-
žiškem Mestnem atriju, je zaključena trilogija Stoletje na 
razglednicah, v okviru katere je pri krški založbi Neviodu-
num že leta 2003 izšla tovrstna knjiga o Krškem (letos je 

bila ponatisnjena), lani pa še o Sevnici. Prvi izvod knjige 
je soavtor knjige in urednik založbe Neviodunum Silvo Ma-
vsar izročil brežiški podžupanji Patricii Čular (na fotografi-
ji). Številnim udeležencem predstavitve knjige, ki vsebuje 
kar preko 400 razglednic na 267 straneh, je vsebino pred-
stavila soavtorica Polona Brenčič, odlomke sta prebirala 
Maruša Mavsar in Cveto Bahč, kulturni program pa so pri-
spevali mladi glasbeniki Nika Povšič, Ester Najger in Dar-
ko Petan. Več na strani 24. 

Ukinitev	PU	Krško	-	
korak	k	ukinitvi	regije?

Zadnje dni so se razširile ve-
sti, da je pripravljena reorga-
nizacija policijskih uprav, za-
radi katere naj bi PU Krško po 
neuradnih podatkih najkasne-
je do konca meseca aprila pri-
hodnje leto preselili oziroma 
priključili k PU Novo mesto. 
Razlog za ta ukrep naj bi bila 
racionalizacija, torej gospo-
darnejša raba sredstev in de-
lovnih postopkov. V praksi to 
pomeni praviloma ukinjanje 
oddelkov, služb, posledično 
presežne delavce in nemara 
v našem primeru najbolj bi-
stveno – ukinjanje pristojno-
sti in prenos pooblastil in hie-

rarhije odločanja iz Krškega v 
Novo mesto.
 
Pa vendar nam v zvezi z uki-
nitvijo PU Krško, poleg nje se 
načrtuje še ukinitev PU Po-
stojna in PU Slovenj Gradec, 
na Glavni policijski upravi v 
Ljubljani niso postregli z no-
benim konkretnim odgovo-
rom. Prejeli smo zelo splošne 
obrazložitve, med drugim, da 
je delovna skupina (ki naj bi jo 
vodil nekdanji Krčan mag. Da-
mjan Lah, danes državni se-
kretar na MNZ, op.p.) opravila 
številne analize, ki so poka-
zale veliko razliko v obreme-

njenosti posameznih PU. Po-
leg tega naj bi bili primorani 
v primeru ohranitve doseda-
njih uprav poseči v kadrovsko 
strukturo tistih, ki so že sedaj 
najbolj obremenjene. Zapo-
slenih ne nameravajo odpu-
ščati, temveč načrtujejo nji-
hovo prerazporeditev iz t. i. 
upravnega dela v operativni 
del, s čimer pa želijo, kakor so 
zapisali, povečati število poli-
cistov na terenu in tako dolgo-
ročno zagotoviti večjo varnost 
v lokalnem okolju. 

Da je zadnja navedba več kot 

zamenjala Mirela zalokar, 
vodil najstarejši med svetni-
ki, Franc Lekše iz svetniške 
skupine SLS. Predsednik ob-
činske volilne komisije Bojan 
Trampuš je svetnikom poro-
čal o izidu lokalnih volitev, 
nato pa so tudi formalno po-

Občinski	sveti	se	sestavljajo
POSAVJE – V teh dneh se na ustanovnih sejah sestajajo novoizvoljeni občinski svetniki. V ponedeljek so za-
sedali Krčani in Radečani, včeraj Sevničani, danes Kostanjevičani in Bistričani, v torek pa bodo še Brežičani.

trdili mandate tako sebi kot 
županu Bogoviču. Slednji je 
napovedal, da bo za podžu-
panjo znova imenoval stran-
karsko kolegico Ano Somrak, 
koalicije pa vsaj formalno, 
tako kot že v prejšnjih dveh 
mandatih, ne bo sklepal. Sve-

tniške skupine so se sicer že 
pred sejo dogovorile o raz-
delitvi mest v delovnih tele-
sih občinskega sveta in pred-
sedovanju le-tem, seveda 
na podlagi volilnega rezulta-
ta oz. zastopanosti v občin-

Nova sestava radeškega občinskega svetaNov krški občinski svet

KRŠKO / POSAVJE -  Potem ko se še ni polegel prah okoli vnovičnega posku-
sa ukinjanja brežiške bolnišnice oziroma njenih oddelkov, sta tokrat ponovno 
na udaru posavska energetika in ukinitev Policijske uprave (PU) Krško. Oči-
tno je, da gre pri poskusih ukinjanja ali preselitev za Posavje vitalnih institu-
cij za tiho utrjevanje bodoče regionalne oziroma pokrajinske ureditve po na-
merah Vlade in strank sedanje koalicije.
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zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
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Naslednja številka (23/2010) bo izšla v 
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
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OPRAVIČILO
Občinska volilna komisija Kostanjevica na Krki se opraviču-
je kandidatu za člana občinskega sveta občine Kostanjevica 
na Krki v 5. volilni enoti, na volišču št. 19705006, s sede-
žem v OŠ Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta 2 v Kostanjevici 
na Krki, g. Danijelu Pintarju, ki je kandidiral na listi PUM 
– Posavska Unija Mladih. Na glasovnici je bil napačno napi-
san njegov priimek, in sicer Puntar namesto Pintar. Za na-
pako se mu še enkrat iskreno opravičujemo.
 Občinska volilna komisija                                                                                                                

Tudi po letošnjih lokalnih volitvah lahko rečemo: v Posavju nič no-
vega. Kar se županskih izborov tiče, so bile precej dolgočasne, saj 
niti v eni izmed šestih občin razvojne regije ni prišlo do drugega 
kroga. Po pričakovanjih so v treh manjših občinah zmagali Matjaž 
Han (Radeče), Mojmir Pustoslemšek (Kostanjevica na Krki) in Fra-
njo Debelak, katerega je predlagal in podprl dosedanji župan Jo-
žef Pregrad. Prav tako je ostalo vse po starem v trojici velikih ob-
čin. Franc Bogovič je zlahka opravil z dvema protikandidatoma, 
kar smo tudi predvideli, a ne zaradi kakšnega navijaštva, kot nam 
očitajo nekateri, ampak iz preprostega razloga, da se opozicija ni 
sposobna organizirati vsaj kakšno leto pred volitvami, pač pa ime-
nuje svojega kandidata pet pred dvanajsto. 

Ivan Molan v Brežicah in Srečko Ocvirk v Sevnici, ki sta se oba ne-
kako neplanirano morala odločiti za župansko kariero, saj sta za-
menjala svoja predhodnika med mandatom, sta zdaj kljub dru-
gačnim napovedim gladko opravila s tekmeci. Oba tudi, za razliko 
od krškega kolega Franca Bogoviča in predvsem svojih predhodni-
kov, Vizjaka in pokojnega Janca, za zdaj ne kažeta širših (nacio-
nalnih) političnih ambicij. V Brežicah je bilo zanimivo precejšnje 
število protikandidatov, ki so tik pred volitvami vsaj v nekaterih 
krogih uspeli vnesti nekaj vznemirjenja z novico, da »na občini že 
pospravljajo«, ker bo zagotovo prišlo do drugega kroga. Vendar je 
bil to račun brez krčmarja, še več, večina tekmecev se ni uvrsti-
la niti v občinski svet.

Sploh so bile volitve za mesta v občinskih svetih precej bolj zanimi-
ve od županskih, saj sta se v povprečju zamenjali kar dve tretjini 
občinskih svetnikov, nekako polovica pa jih je sploh prvič v lokalni 
politiki. Ali bo to res prineslo novo kvaliteto v odločanju o zadevah, 
ki se tičejo lokalnega okolja, v katerem živimo Posavke in Posavci, 
bomo še videli. Potem ko je zlasti SDS v Brežicah in SLS v Krškem 
proti pričakovanju kazalo na veliko povečanje sedežev, so natanč-
nejši preračuni pokazali, da so liste županov sicer nekaj izgubile, 
samostojne liste pa (predvsem v Krškem) pridobile, vendar lahko 
župani v vseh štirih največjih občinah računajo na zelo visoko pod-
poro in tudi z eventualnim sestavljanjem koalicij ne bo problemov.

Gotovo je na izid volitev pomembno vplivala (nizka) volilna udelež-
ba. Samo ugibamo lahko, ali je doma ostalo več tistih, ki so menili, 
da njihov glas ne more (več) ničesar spremeniti, ali onih, ki so bili 
prepričani v zmago svojih favoritov. Najbrž pa ni majhen delež ob-
čanov, ki so postali brezbrižni do lokalne (samo)oprave in okolja, v 
katerem živijo. Na koncu naj omenimo še nenavadno veliko število 
neveljavnih glasovnic, kar je nekaterim vzbudilo sum o poseganju 
v izraženo voljo volivcev. Metode za to so menda znane, prepreči-
jo pa jih lahko le dovolj pestro sestavljeni volilni odbori, česar pa 
za letošnje volitve ne bi mogli reči, saj so mnoge stranke ali liste 
ta del volilnih opravil očitno podcenjevale.

Volilnemu	golažu	je	odklenkalo
Poglavje zase je način, na katerega so na letošnjih volitvah posame-
zni svetniki prišli do izvolitve. Z vseh strani je slišati o zelo »izvirnih« 
metodah pridobivanja volivcev, v katerih so prednjačili zlasti mladi 
kandidati in njihove (osebne) volilne ekipe znotraj uradnih štabov. 
Preferenčni glasovi so pomešali tudi pričakovane sestave največjih 
strankarskih skupin, saj se nekateri kandidati očitno niso strinjali z 
vrstnim redom, ki so ga postavile centrale ali občinski odbori. Za-
nimiva je izobrazbena in poklicna sestava svetov, a tokrat omenimo 
le, da so kar trije od štirih svetnikov SD v Brežicah v službi na carini. 

Bolj kot kadarkoli doslej so se kandidati osebno angažirali, da bi za-
gotovili preferenčne glasove. Slišati je, da so hodili od hiše do hiše 
s steklenicami vina, zavojčki kave in celo lončki medu. Simpatizerji 
in podporniki so lahko ponekod dobili vstopnice za koncert, povsem 
novo ni bilo niti organizirano prevažanje volivcev na volišča, zlasti 
na predčasno glasovanje. Slišati je bilo o neposrednem »stimulira-
nju« simpatizerjev, ki se ni končalo s pivom, pač pa je znan primer, 
ko je mladi kandidat iz krške občine menda svojim vrstnikom ponu-
jal 5 evrov za oddani glas. Nekateri vedo celo povedati, da ni niče-
sar prepuščal slučaju, zato je v dokaz menda zahteval posnetek, ki 
ga je volivec moral narediti v glasovalni kabini z mobitelom. Glede 
na to, da se je bilo moč na vrh liste povzpeti že z okoli 50 preferenč-
nimi glasovi, približen izračun pokaže, da je bilo moč z vložkom oko-
li 250 evrov ali eno povprečno sejnino zagotoviti okoli 15.000 evrov, 
kolikor bo posamezen svetnik prejel ob rednem udeleževanju sej. 

V primeru, da so govorice točne, je donos za kandidata več kot očiten. 
Vprašanje pa je, kako bodo na ta in podobne načine izbrani kandida-
ti odločali o življenjsko pomembnih zadevah in milijonskih investici-
jah v posavskih občinah. Po vsem tem lahko rečemo, da je volilnemu 
golažu, ki je v naših krajih znan že dolga desetletja in si ga je lahko 
privoščil tudi kdo iz nasprotnega tabora, očitno odklenkalo.
 Silvester Mavsar

KRŠKO - V prostorih RRA Posavje je 21. oktobra potekala 3. seja 
Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje, ki mu predse-
duje Roman Matjašič. Na seji so konstituirali odbore tega sve-
ta ter imenovali njihove vodje in namestnike. Odbor za člove-
ške vire bo vodila Vilma zupančič (namestnica Karmen Starc), 
odbor za gospodarstvo Božidar Resnik (namestnik dr. Tomaž 
Žagar), odbor za okolje in prostor Brigita Stopar (namestni-
ca Damjana Frece), odbor za infrastrukturo Melita Čopar (na-
mestnik Rafael Jurečič) in odbor za razvoj podeželja Roman 
Matjašič (namestnik Joško Kovač). Ključna pristojnost odbo-
rov je sodelovati pri pripravi regionalnega razvojnega progra-
ma in spremljati njegovo uresničevanje.  P. P.

Ustanovili	odbore	
regionalnega	razvojnega	sveta

nadaljevanje s 1. strani

abotna, ni potrebno posebej izpostavljati, saj je jasno, da ob-
stoječega strokovnega in visoko šolanega kadra ne morejo „de-
gradirati“ v policiste, pač pa lahko predvidevamo, da naj bi se 
po tovrstnem scenariju, kar pa z vidika racionalizacije stro-
škov ni ravno opravičljivo, dobra polovica od 90 krških usluž-
bencev vsakodnevno vozila na druge uprave, pretežno novome-
ško, medtem ko se bodo tisti, ki bodo vključno z benificiranim 
delovnim stažem zadostili pogojem – upokojili.

Da je reorganizacija ta hip nesmiselna, sta mnenja tudi nekda-
nja dolgoletna prva moža krške uprave Miha Molan in Rajmund 
Veber, ki dobro poznata problematiko domačega kadra. Menita, 
da gre za preuranjeno potezo z vidika izvajanja schengenskega 
režima, na katerega je po obstoječi organizacijski strukturi ve-
zana tudi informacijska tehnologija. Izpostavila sta tudi bližino 
milijonske prestolnice sosednje države in v zvezi s tem prepreče-
vanje in raziskovanje kaznivih dejanj, po čemer se krška uprava 
vsa leta uvršča med najboljše v državi. Med drugim je pomemb-
na tudi njena povezanost s tukajšnjim tožilstvom in okrajnim 
sodiščem, ki ju v bližnji prihodnosti najbrž čaka enaka usoda. 

Vse našteto govori v prid bojazni, da se za najavljeno reorgani-
zacijo skriva še marsikaj več. Nekoliko slikovito rečeno gre za 
dejanja, ki bi jih lahko okva-
lificirali kot tatvine posavskih 
ustanov in dolga desetletja iz-
grajevane identitete Posavja. 
Predvsem pa je mogoče slu-
titi, da sedanja Vlada in ko-
alicija brez predhodne javne 
razprave in zakonodajnih po-
stopkov dokaj na tiho rišeta 
nov zemljevid slovenskih re-
gij in bodočih pokrajin, seve-
da po svojem okusu in brez so-
glasja tukaj živečih ljudi.
 Bojana Mavsar 

Pokličite 
uredništvo!

V torek,
2. novembra,

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

Več v naslednji številki

nadaljevanje s 1. strani

Občinski	svetnik
za	pet	evrov?

Posavje	po	lokalnih	volitvah	2010

Razpravljavci iz vrst posa-
vskih županov, poslancev in 
vodilnih v energetskih pod-
jetjih so si bili enotni, da je 
ustanovitev drugega energet-
skega stebra prinesla koristi 
tako posavskemu kot širšemu 
slovenskemu prostoru, nena-
zadnje je pripeljala do nižjih 
cen električne energije tako 
za gospodinjstva kot za go-
spodarske porabnike. „Eko-
nomskih razlogov za združitev 
ni. Gre le za vzpostavljanje 
centrov moči, saj bo v pri-
meru združitve mogoče pre-
ko enega nadzornega sveta 
nadzorovati celotno sloven-
sko proizvodnjo,“ pravi „oče“ 
drugega energetskega stebra, 
bivši gospodarski minister in 
sedanji poslanec v DZ mag. 
Andrej Vizjak, pri tem pa s 
prstom kaže na stranko Zares, 

Posavje	enotno	proti	
energetski	združitvi

od koder prihaja gospodarska 
ministrica mag. Darja Radič, 
osrednja protagonistka načr-
tovane združitve. Vizjak je 
prepričan, da študija avtor-
ja Maksa Tajnikarja, ki vladi 
služi kot osnova za združitev, 
temelji na nepopolnih, netoč-
nih in zastarelih podatkih, saj 
bi bila bolj smiselna obratna 
poteza – pripojitev HSE sku-
pini GEN. Združitev Vizjak 
označuje kot „umor konku-
rence“ na energetskem po-
dročju, saj bi pripeljala do še 
večje koncentracije v ener-
getski branži kot pred letom 
2008 oz. vzpostavitvijo dru-
gega stebra.

Nič manj kritičen do vla-
dnih načrtov ni predsednik 
uprave NEK Stane Rožman, 
ki meni, da je  združevanje 

stebrov „neproduktivno po-
četje, ki temelji na kvazi-
argumentih“, zato ga je po-
trebno obravnavati resno, 
saj prinaša resne posledice. 
Združitvi (vsaj na takšen na-
čin) nasprotuje tudi direktor 
GEN energije Martin Novšak, 
ki ga nekateri sicer omenja-
jo kot kandidata za prvega 
moža združenega holdinga, 
vendar sam pravi, da ga za-
nima predvsem „dober kon-
cept slovenske energetike“, 
ne pa pozicija. 

„S takšnimi odločitvami bo 
izigran celoten posavski pro-
stor, zato jim je treba z vsemi 
sredstvi nasprotovati,“ pravi 
krški župan Franc Bogovič, 
brežiški župan Ivan Molan pa 
v vladnih načrtih vidi dolgo-
ročno „uničenje regije Posav-

je“, zato so na njegovo pobu-
do vsem posavskim občinskim 
svetom predlagali skupno sejo 
na temo razvoja in reorgani-
zacije energetike v Posavju.

Svoje nestrinjanje z načrti o 
združitvi skupine GEN in HSE 
so s posebno deklaracijo iz-
razili tudi v krških občinskih 
odborih koalicijskih strank, v 
kateri so zapisali, da „združe-
vanje trgovanja v eno grupa-
cijo pomeni, da ta obvladu-
je celotni slovenski prostor, 
ustvarja domači monopol pri 
trgovanju, to pa pomeni bi-
stveno slabšo ceno električne 
energije za potrošnike, slabo 
konkurenčnost gospodarstva 
in seveda nobenih razvojnih 
možnosti za Slovenijo v odpr-
tem evropskem trgu.“ 
 P. Pavlovič

skem svetu. Seja je minila predvsem v znamenju medseboj-
nega spoznavanja, saj je v svetniških klopeh med 30 svetniki 
glede na prejšnji mandat kar 20 novincev, res pa je med nji-
mi tudi nekaj takih, ki se v občinski svet vračajo po manda-
tu ali dveh premora. 

Na konstitutivni seji se je 25. oktobra sestal tudi radeški ob-
činski svet, ki ga sestavlja 16 članic in članov, in sicer sedem 
predstavnikov SD, štirje predstavniki Zveze za napredek Ra-
deč in radeškega območja (ZA – R), trije predstavniki SDS ter 
po en predstavnik DeSUS in NSi. Na seji so po zaprisegi župa-
na Matjaža hana, ki je Rafaeli Pintarič (ZA – R) vnovič zaupal 
mesto podžupanje, že potrdili Komisijo za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, ki jo bo vodila Pintaričeva, poleg 
nje pa komisijo sestavljajo še Janez Prešiček, Mirko Flojanc, 
Miran Prnaver in Damjana Petaver Dobovšek. Komisija se 
bo sestala že prihodnji teden in pripravila predloge za sesta-
vo ostalih odborov in komisij pri občinskem svetu, ki jih bodo 
predvidoma potrdili že na drugi redni seji, ko jo je župan Han 
napovedal že za 12. november.
 P. Pavlovič, B. Mavsar

Občinski	sveti	se	sestavljajo

KRŠKO - Na napovedano združitev obeh slovenskih energetskih stebrov oz. bolje rečeno na pripojitev sku-
pine GEN k holdingu Slovenske elektrarne so se 18. oktobra ostro odzvali v Svetu regije Posavje, ki „na-
sprotuje vsaki reorganizaciji v slovenski energetiki, ki ni strokovno, gospodarsko in družbeno usklajena.“

Ukinitev	PU	Krško	-	
korak	k	ukinitvi	regije?

Miha Molan Rajmund Veber
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čakali popolnoma prazni. Omeni-
ti je potrebno, da tak vodni val 
oz. pretoki velikosti 3600 m3/sek 
tudi popolnoma prazen bazen na-
polnijo v dobre pol ure. To so tako 
veliki pretoki, da jih akumulacij-

ski bazeni ne morejo zadržati, se-
veda pa bi tak režim obratovanja 
s praznim bazenom dejansko po-
menil zelo veliko nevarnost za vse 
objekte pod hidroelektrarnami v 
tistem trenutku, ko bi se bazen 
napolnil, zato se takih tveganih in 
nekontroliranih postopkov ne po-
služujemo, predvsem pa skrbimo, 
da ne pride do nezaželenih učin-
kov visokega vodnega vala pod hi-
droelektrarnami.

Veliko je bilo že govora o tem, 
kako različno je bilo stanje v 
Sevnici od tistega v Krškem in v 
Brežicah. V čem so bile te raz-
like?
Protipoplavna zaščita, ki se je pro-
jektirala hkrati z elektrarnami, je 
na področju Boštanja in Sevnice 
delovala skladno s predvidevanji, 
tako da tam ni bilo omembe vre-
dnih negativnih posledic poplav. 
Po drugi strani pa se je zelo slabo 
končalo za področje pod elektrar-
nami, ki nima protipoplavne za-
ščite, kjer je ta vodna ujma tako 
kot običajno povzročila zelo veli-
ko škode. Ker trenutno projekti-
ramo HE Brežice in Mokrice, bodo 
tudi ti vhodni podatki izjemno ko-
ristni, da preverimo, ali je bil do-
sedanji način projektiranja ustre-
zen ali pa bi ga bilo potrebno še 
korigirati.

Škoda je za HE Krško, ki je že 
sprojektirana in kjer bi zaščita 
pred poplavami glede na nivo-
je vode skoraj zanesljivo prepre-
čila te poplave, vsaj kar se tiče 
starega mestnega jedra nekje do 
mostu. Na tem segmentu je na-
mreč predvideno poglabljanje 
struge reke Save, kar bi znižalo 
njeno gladino ter tudi zaščitni zid 
vzdolž obvoznice. Oboje bi te po-
plave zanesljivo preprečilo.

Ludvik Grilc, Šedem: Cilj teh 
institucionalnih selitev, čemur 
smo priča, je jasen. Gre za cen-
tralizacijo, za vodenje in nadzor 
iz enega centra, kar pa je čisti 
sistem diktature. Lokalne sku-
pnosti se morajo temu odločno 
in z vsemi sredstvi upreti, pri če-
mer lahko računajo, sem prepri-
čan, tudi na vso podporo obča-
nov. Kot regija namreč moramo 
držati skupaj, se za svoje bori-
ti, sicer bomo ostali brez vsega.

Ana Frece, Krško: 
Po mojem mnenju je to veli-
ka napaka. Pozitivne izkušnje 
imam zlasti z bolnišnico Breži-
ce, kjer sem se pred leti zelo 
lepo pozdravila, imajo odlične 
zdravnike. Če nam bodo vse to 
ukinili, se bo življenje v naši 
regiji poslabšalo. Naj ostane 
tako, kot je, vlada pa naj ne 
poskrbi le zase in za Ljubljano, 
ampak tudi za bolj oddaljene 
kraje, kot so naši.

ANKETA

Bruno Bregar, hinjce pri Krme-
lju: Posavje potrebuje in mora 
imeti tako porodnišnico kot bol-
nišnico, ker so ostali centri pre-
več oddaljeni. Bolj kot o selitvi 
bi bilo potrebno razmišljati o 
posodobitvi teh objektov. V Po-
savju se proizvede 40 odstotkov 
električne energije, če upošte-
vamo še jedrsko elektrarno, in 
če bi se to izselilo, bi občine 
ogromno izgubile, kar pa ver-
jetno ne bodo dopustile.    

(Napovedano) zaprtje brežiške porodnišnice, pripojitev 
posavskega sindikata novomeškemu, napoved združeva-
nja energetskih stebrov oz. ukinitev posavskega, zdaj še 
napoved ukinitve posavske policijske uprave - kaj to po-
meni za prihodnost regije Posavje? Ali ukinjanje/selitev 
ustanov pomeni tudi ukinjanje regije?

Ukinjanje	in	selitve	posavskih	
ustanov

Morda začneva z najbolj aktu-
alnim vprašanjem - napoveda-
no združitvijo obeh energetskih 
stebrov. Vašega stališča še nismo 
javno slišali ...
Kar se tega tiče, lahko govorim 
izključno s stališča projekta iz-
gradnje hidroelektrarn na spo-
dnji Savi. Projekt je bil zasno-
van tako, da je zaradi stabilnosti 
financiran iz obeh stebrov, tako 
HSE kot večinskega lastnika kot 
tudi GEN energije. Financiranje 
na tak način se je doslej izka-
zalo za zelo stabilno in zaneslji-
vo, težav s financiranjem ni bilo, 
projekt je imel ustrezno priori-
teto pri obeh ključnih financer-
jih. Če pa bi prišlo do združeva-
nja stebrov, se lahko prioritete 
tudi na takem projektu hitro 
spremenijo. 

Projekt hE na spodnji Savi je to-
rej primer sodelovanja med ste-
broma. 
Tako je, ta projekt je primer do-
brega in korektnega sodelova-
nja ter združevanja poslovnega 
interesa na enem projektu. Mo-
ram reči, da se je tak način so-
delovanja do sedaj izkazal kot 
zelo dober in koristen in ima tudi 
ustrezne učinke, zato bi ga žele-
li ohraniti tudi naprej. Polemi-
ka glede združevanja zaenkrat 
še ne vpliva na potek projekta, 
upam pa, da se bomo v bodoče 
vsi skupaj bolj usmerili na izgra-
dnjo objektov, manj pa na organi-
zacijske spremembe. 

Septembrske poplave so bile 
svojevrsten preizkus tudi za 
spodnjesavske hidroelektrarne. 
Kako so delovale v času poplav-
nega vala, kakšne postopke ste 
sprožili?
Vesel sem tega vprašanja. V tem 
trenutku, ko so poplave za nami, 
ko smo že analizirali, kaj se je 
dogajalo v času poplav, lahko po-
vem, da smo z delovanjem in ob-
našanjem hidroelektrarn v času 
poplavnega vala zelo zadovolj-
ni. Kljub izjemno visokim preto-
kom, ki so po naših ocenah pre-
segali 3700 m3/sek, so se vse 
hidroelektrarne obnašale natan-
ko tako, kot so bile projektira-
ne. Ko je pričel prihajati visok 
vodni val, smo bili nanj seveda 
opozorjeni in v takšnem prime-
ru se na hidroelektrarnah spusti 
nivo vode v akumulacijskih baze-
nih za približno dva metra, nato 
pa se spremljajo pretoki in gle-
de na velikost pretokov se spro-
ti dvigujejo zapornice na tak na-
čin, da ohranjajo vedno znižano 
gladino bazenov in s tem še do-
datno prispevajo k varnosti po-
dročja ob akumulacijskih baze-
nih, po drugi strani pa tak način 
obratovanja prepreči tudi more-
bitne vodne valove pod elektrar-
nami. Pri nepravilnih manevrih 
zapornic namreč lahko pride do 
povečanja poplavnega vala pod 
elektrarnami, kar bi imelo kata-
strofalne posledice, zato je ta 
proces izjemno natančno nadzo-
rovan z računalniško definirani-
mi krivuljami.

Med ljudmi se namreč postavlja 
vprašanje, zakaj akumulacijski 
bazeni tega vodnega vala niso pri-

Pogovor	z	Bogdanom	Barbičem,	direktorjem	Hidroelektrarn	na	spodnji	Savi

Žalostno	je,	da	birokrati	
ovirajo	gradnjo	elektrarn
V našem zadnjem intervjuju (junija 2008) je Bogdan Barbič, takrat direktor tako Termoelektrarne Bre-
stanica kot hidroelektrarn na spodnji Savi (hESS), dejal, da bo „čas pokazal, kako bosta ti dve funkciji 
šli skupaj v bodoče“. Čas je pokazal, da so zahteve obeh funkcij prevelike in Barbič je vodenje bresta-
niške elektrarne prepustil nasledniku, družba hESS pa ravno v teh dneh doživlja nov mejnik s selitvijo 
v najete prostore v stavbi bivšega Vina Brežice (Cesta bratov Cerjakov 33), kjer bo domovala do izgra-
dnje hE Brežice, pa tudi s prvimi zaposlitvami. Dovolj iztočnic za pogovor torej.

Kako pa bo s protipoplavno za-
ščito Krške vasi in Loč po izgra-
dnji hidroelektrarn?
Zaščita Krške vasi je v izključni 
domeni Ministrstva za okolje in 
prostor. Rešitve, ki so jih predvi-

deli na ministrstvu, so nam sicer 
znane, vendar jih ne morem ko-
mentirati, ker pač to ni del pro-
jekta HE na spodnji Savi. Lahko 
pa povem, da je za ostala nase-
lja, kot so denimo Loče, projek-
tno predvidena takšna zaščita, da 
bi tudi pri tako visokih vodah bila 
zanesljivo zaščitena pred popla-
vami. Ravno tako je predvidena 
zaščita Term Čatež, kjer je prišlo 
do velikega izliva podtalne vode. 
V okviru HE je predvidena tesnilna 
zavesa vzdolž akumulacijskih ba-
zenov, ki prepreči vdor podtalni-
ce na omenjeno področje.

Povedati pa je treba tudi, da bi 
bile v primeru tako velikih voda, 
kot so bile sedaj, kmetijske povr-
šine na poplavnem področju kljub 
temu poplavljene, ker gre pač za 
retenzijske površine, ki morajo 
skladno z mednarodnimi dogo-
vori ostajati na področju Repu-
blike Slovenije tudi po izgradnji 
HE. Ključno pa je, da naselja ne 
bi bila poplavljena. V zadnjem 
času so se pojavile tudi trditve, 
da same hidroelektrarne in nji-
hov postopek umeščanja v pro-
stor ovira izvajanje zaščite pred 
poplavami teh naselij. Resnica je 
ravno obratna – gre za pospeše-
no umeščanje v prostor. Dejstvo 
je, da tudi državni prostorski na-
črti, ki so predvideni samo za pro-
tipoplavno zaščito, trajajo leta in 
leta. Navsezadnje, zaščita Krške 
vasi pred poplavami se bo tako ali 
tako izvajala s strani Ministrstva 
za okolje in prostor in nima ravno 
posebne povezave s HE Brežice. 

Omenili ste poglabljanje struge 
na območju Krškega. Med ljudmi 
je bilo občasno nekaj vznemirje-
nja zaradi miniranja ...
Miniranje v našem segmentu pod 

samo elektrarno gre proti koncu. 
Res je bilo morda na začetku ne-
kaj več vznemirjenja. Izvajalci 
del so temu primerno tudi ukre-
pali in sedaj uporabljajo nekoli-
ko manjše naboje, zato pa so se 
ta dela nekoliko zavlekla. V koli-
kor pa je seveda prišlo do kakšnih 
poškodb na stavbah, so vse take 
poškodbe zavarovane in ko bodo 
dela zaključena, jih bomo eviden-
tirali, zavarovalnica pa bo izpla-
čala odškodnino.

Kakšno je zdaj stanje pri gradnji 
hE Krško?
Kar se energetskega dela tiče, 
dela potekajo z zamikom kakšne-
ga meseca – ne smemo namreč 
pozabiti, da je bila v zadnjem 
letu gradbena jama kar dvakrat 
poplavljena. V vsakem primeru 
bomo energetski del hidroelek-
trarne končali pravočasno, to je 
v prvi polovici leta 2012, vpraša-
nje pa je, če bomo lahko izvedli 
tudi vsa potrebna testiranja do 
tega roka. Bistveno slabše stanje 
je na področju izgradnje akumu-
lacijskega bazena, za kar je skla-
dno s koncesijsko pogodbo zadol-
žen koncedent oziroma ustrezna 
ministrstva. Predviden pričetek 
del po našem terminskem planu 
je bil že v lanskem letu v mese-
cu maju, zdaj je oktober 2010 in 
še vedno ni podpisane pogodbe 
za izvajanje. Kar se tega tiče, ni-
smo ravno optimisti, seveda pa na 
to nimamo nič oz. skoraj nič vpli-
va. Poskusili smo vse, kar je bilo 
v naši moči, zdaj lahko le čakamo 
na razplet. Če hočeš ujeti vlak, 
se je treba odpraviti pravočasno, 
ne pa hiteti na poti do vlaka in 
nato ugotavljati, katere ovire so 
bile na poti. Tako je tudi z aku-
mulacijskim bazenom - pravi čas 
za ukrepanje je bil lani.

Kaj pa hE Brežice in Mokrice?
Zanju se pripravljata državna pro-
storska načrta, od leta 2006 za 
HE Brežice in od 2007 za HE Mo-
krice. Z Brežicami smo prišli tik 
pred javno razgrnitev in razpra-
vo, vse te postopke vodi Ministr-
stvo za okolje in prostor. Lahko re-
čem, da so praktično vsi tehnični 
problemi razrešeni, pa tudi večina 
okoljskih problemov. Res je ume-
ščanje teh dveh objektov, zlasti 
HE Brežice, bolj zapleteno, kot je 
bilo v primeru dosedanjih HE, ker 
gre za čezmejne vplive, vplive na 
jedrsko elektrarno Krško in vpliv 
na okolje, je pa res, da se posto-
pek vleče izjemno dolgo. S pro-
jektno dokumentacijo smo zdaj 
tako daleč, da bi, v kolikor bi ime-
li državni prostorski načrt in od-
kupljena zemljišča, lahko začeli 
tako z gradbenimi deli kot z naba-
vo opreme v roku šestih mesecev. 
Mi tu nismo ovira, mi želimo čim 
prej začeti z gradnjo te elektrar-
ne in glede na krizo tako v grad-
beništvu kot na področju izdela-
ve opreme je malce žalostno, da 
dolgotrajni birokratski postopki 
ovirajo začetek del. Res je, da so 
opredeljeni z zakoni, vendar sla-
bi zakoni se lahko tudi menjajo.

HE Mokrice je, kar se tiče izdelave 
projektne dokumentacije, slabo 
leto za HE Brežice. Pri njej so do-
ločeni problemi vezani na varstvo 

okolja. V zadnjem času je sode-
lovanje z Zavodom za varstvo na-
rave, Zavodom za ribištvo in Sek-
torjem za naravo pri MOP dobro, 
iščejo se ustrezne rešitve in pre-
pričan sem, da bo tudi ta segment 
v doglednem času razrešen. Seve-
da ne moremo reči, da bodo Mo-
krice končane do leta 2015, ker 
ne bodo, vendar je bistveno, da 
se stvari premikajo naprej, četu-
di zelo počasi. 

Družba hidroelektrarne na spo-
dnji Savi deluje že tretje leto. 
zdaj se selite na novo lokacijo, 
pričeli ste zaposlovati – kakšne 
načrte imate?
Družba HESS ravno v tem mese-
cu doživlja enega novih prelo-
mnih trenutkov. Kot ste omeni-
li, smo pričeli z zaposlovanjem, 
v tem letu se bo na družbi zapo-
slilo 26 ljudi. V glavnem gre za 
visoko izobražen kader, najniž-
ja izobrazba je pravzaprav sre-
dnja šola. Dejansko to pomeni, 
da smo družbo oživili in da bo 
začela delovati kot prava druž-
ba. Prepričan sem, da bo druž-
ba v naslednjih letih postala ena 
ključnih razvojnih družb na po-
dročju energetike v Posavju.

Ob ustanovitvi družbe je bilo go-
vora tudi o pridobitvi koncesije 
za hE na srednji Savi. Kako kaže 
s tem?
Koncesijo za HE spodnji Savi ima 
Holding Slovenske elektrarne 
(HSE). Tudi družba HESS je del 
skupine HSE, čeprav je njen so-
financer tudi družba GEN. O tem, 
kako se bodo gradile HE na sre-
dnji Savi, se še nismo začeli re-
sno pogovarjati s HSE in trenutno 
smo osredotočeni na gradnjo HE 
na spodnji Savi, ki bo trajala vsaj 
še šest, sedem let.

Vodstvo TE Brestanica ste do-
končno prepustili nasledniku, 
Tomu Malgaju. Je ta zgodba za 
vas zaključena?
Tako je. Večkrat se postavlja 
vprašanje, zakaj je izbran rav-
no ta trenutek za prehod na 
novo družbo. Lahko rečem, da 
se morda tudi lokalna skupnost 
še ne zaveda pomena družbe Hi-
droelektrarne na spodnji Savi. 
To je namreč družba, ki ima 
trenutno približno deset milijo-
nov evrov prihodka, poleg tega 
pa se vsako leto investira še 20 
do 30 milijonov evrov, tako da 
imamo na leto več kot 40 mili-
jonov evrov prometa. To pa je 
že promet, ki daleč presega mo-
žnost kvalitetnega dela, če nisi 
100-odstotno vključen v druž-
bo. Čeprav smo dve leti dokaj 
uspešno vodili to družbo s po-
godbenimi odnosi, se je pokaza-
lo, da so zahteve čedalje večje 
in da je skrajni čas, da se eki-
pe usmerijo izključno na podro-
čje hidroelektrarn. Tudi jaz kot 
direktor sem se moral pri tem 
odločiti, ali bom ostal v Ter-
moelektrarni Brestanica ali šel 
v HESS. Ocenil sem, da sem tu 
bolj potreben, da je delo, ki je 
pred nami, zelo zahtevno, po-
leg tega pa je tudi v TE Bresta-
nica predvidena izgradnja nado-
mestnih plinskih blokov. Tudi to 
je velika investicija, nekaj deset 
milijonov evrov, in istočasno vo-
diti tako zahtevne projekte, kot 
je spodnja Sava in zahteven pro-
jekt na TE Brestanica, presega 
moje sposobnosti. Zato menim, 
da je bila moja odločitev pravil-
na, novi direktor TE Brestanica 
pa bo lahko projekt zamenjave 
plinskih turbin vodil z novo ener-
gijo in seveda prvo prioriteto. 
 Peter Pavlovič

Bogdan Barbič
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SENOVO - Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje 
(PzDU) in Društvo upokojencev Senovo kot gostitelj sre-
čanja sta 22. oktobra v senovskem Domu 14. divizije pri-
pravila srečanje pevskih zborov, pevskih in dramskih sku-
pin iz PzDU Posavje. Srečanja se je udeležilo dobrih 400 
udeležencev iz dvanajstih DU, v katerih je skupno vklju-
čenih preko 8000 članov.

Gre za eno od dveh letnih kulturnih srečanj posavskih upoko-
jenskih društev, in sicer v mesecu marcu pripravijo v zvezi li-
terarno obarvano srečanje, na katerem se člani društev pred-

stavijo s svojimi proznimi deli in poezijo, jesensko srečanje pa 
poteka v znamenju pesmi in krajših predstavitev oziroma iger 
dramskih skupin, ki delujejo v sklopu društev. Tokrat so nasto-
pili: Ženski pevski zbor Senovo in tamkajšnja igralska skupina z 
odlomkom iz veseloigre Ponočnjaki, učenci OŠ Senovo, Pevska 
skupina Lokvanj iz DU Krmelj, Ljudski pevci DU Tržišče, iz sev-
niškega društva je nastopil Mešani pevski zbor Prijatelji, člani 
DU Sevnica pa so izvedli tudi humorističen nastop z naslovom 
Stara mama, DU Razbor so zastopale Ljudske pevke in Ljud-
ski godci FS, z DU Raka je nastopila pevska in instrumentalna 
skupina Čebularji, s skečem so nastopili upokojenci DU Dobo-
va - Kapele, Ljudske pevke Žejno pa so zastopale DU Brežice.

Program nastopajočih je povezoval Ivan Mirt, vse prisotne 
pa je nagovorila tudi predsednica PZDU Marija Krušič. Pred 
samim srečanjem pa se je udeležencem predstavilo tudi 
senovsko Turistično društvo 
z eno izmed svojih dejavno-
stih, in sicer s ponudbo ozi-
roma prodajo domačih izdel-
kov in pridelkov na Ekološki 
tržnici.   B. Mavsar

elektronskem posnetku spre-
govorila o zametkih breži-
škega planinstva. Sicer pa so 
PDB vodili še Ignac Poljan-
šek, zvonimir Gabršček, Mi-
roslav Kugler, Franjo habi-
jan, Franjo zorko in od leta 
2005 Tone Jesenko. Čestitke 
z izbranimi mislimi so ob ju-
bileju izrazili župan Ivan Mo-
lan, predsednik MDO Zasavje 
Borut Vukovič in predsednik 
PZS Bojan Rotovnik z izroči-
tvijo spominske listine pred-
sedniku Tonetu Jesenku. 

Slikovit, zgovoren program 
so po predlogu scenografke 
in režiserke Milene Jesenko 
uresničili poleg že omenje-
nih še: citrarka Tinka Budič, 
Komorna skupina GŠ Breži-
ce, recitatorja Metka Kro-
šl in Darko Ferlan, s slikov-
nim gradivom Davor Lipej ob 
tehnični podpori Bojana Pe-
telinca in Nejca Agreža ter 
povezovalca Vesna Kržan in 
Amir Tokić.
 N. Jenko S.

Zakaj Posavje 
ne sme biti 
perspektivna 
regija? 

Razlike v razvoju in per-
spektivah med slovenskimi 
regijami se povečujejo. Pri-
ča smo begu možganov in 
mladih iz podeželskih regij 
v centre oziroma Ljubljano. 
Če želimo zmanjšati razli-
ke, mora država omogoči-
ti izvedbo tistih razvojnih programov, kjer se regije opre-
jo na lastne potenciale in izkoristijo svoje specifičnosti in 
prednosti. To velja tudi za Posavje, kjer ima energetika 
posebno mesto, saj v Posavju proizvedemo kar 40 % vse 
proizvedene električne energije v Sloveniji. Posavski po-
litiki in gospodarstveniki smo odgovorni in poklicani, da 
se opremo na te potenciale in jih nadgradimo ter pri tem 
sledimo nacionalnim ciljem.
Na področju energetike je zelo pomemben nacionalni 
cilj ustvarjanje konkurence na trgu z električno energi-
jo oziroma zagotoviti, da ima potrošnik (gospodarstvo in 
gospodinjstva) na voljo več ponudnikov in možnost iz-
bire. Nacionalni cilji so tudi usmerjeni v povečanje inve-
sticij v obnovljive in trajnostne vire električne energije, 
učinkovito rabo energije, ... V skladu s temi nacionalni-
mi cilji in potenciali Posavja sem kot minister prejšnje 
Vlade pomagal pri vzpostavitvi drugega energetskega 
stebra, ki združuje proizvodna podjetja: Nuklearno elek-
trarno Krško (NEK), Termoelektrarno Brestanica, Sa-
vske elektrarne Ljubljana in Hidroelektrarne na spodnji 
Savi v skupino Gen energija. V skupini Gen energija je 
tudi uspešno prodajno podjetje GEN-I, ki prodaja proi-
zvedeno energijo iz skupine Gen energije in še približno 
štirikrat toliko energije iz drugih virov (uvoz) ter s tem 
ustvari ugodno prodajno kombinacijo. Donos, ki ga ima 
skupina Gen energija zaradi prodaje preko GEN-I, je prav 
zaradi te kombinacije različnih virov precej večji kot stro-
šek prodaje preko GEN-I. Ker je ta strošek manjši od 2 % 
prodajne cene, ostane velika večina dobička iz prodane 
električne energije v skupini Gen energije in je namenjen 
razvoju skupine in investicijam.
Z vzpostavitvijo drugega stebra smo torej v Posavju dobi-
li najmanj dve finančno in kadrovsko močni firmi, ki raz-
polagata s precej investicijskimi sredstvi in zaposlujeta 
visoko usposobljene domače kadre. Če podjetja in strokov-
njake v skupini Gen energije povežemo z novo ustanovlje-
no Fakulteto za energetiko, dobimo želeno kritično maso 
stroke in denarja, ki ima razvojni potencial in je sposob-
na razviti v tem delu Slovenije razvojno in raziskoval-
no okolje ter številne perspektivne projekte na področju 
trajnostnih (jedrska energija) in obnovljivih virov energi-
je. S tem ne mislim le na nov drugi blok jedrske elektrar-
ne Krško, temveč tudi na razvoj obnovljivih virov energi-
je z optimalnim dokončanjem verige HE na spodnji Savi, 
izkoriščanjem geotermalne energije za ogrevanje, sončne 
energije in podobno. To je konkretni in realni načrt, kako 
zagotoviti Posavju dolgoročno prihodnost in nova kako-
vostna delovna mesta za prihajajoče generacije. Z izvaja-
njem tega načrta smo že začeli in daje presenetljivo dobre 
rezultate. Pozitivni učinki ustanovljenega drugega ener-
getskega stebra so presegli pričakovanja. Skupina Gen 
energije je v zadnjem obdobju v Posavju odprla številna 
nova delovna mesta in ima ambiciozne razvojne načrte 
ter precej prostih sredstev za investiranje.
Doseženi so tudi pomembni nacionalni cilji, ki jih je na 
zadnjem strateškem svetu za energetiko pri predsedni-
ku vlade povzel direktor NEK Stane Rožman, in sicer je 
vzpostavitev drugega energetskega stebra:
• omogočila dvig obratovalne pripravljenosti in poveča-
nje povprečne letne proizvodnje iz NEK za 500 GWh, kar 
je približno celotno letna proizvodnjo HE na spodnji Savi,
• povečala jedrsko varnost (NEK se v zadnjih petih letih 
ni nikoli samodejno ustavila),
• dokončno stabilizirala odnose s Hrvaško pri soupra-
vljanju in skupnem izkoriščanju NEK,
• motivirala zaposlene in omogočila resno načrtova-
nje dolgoročnega izkoriščanja jedrske opcije v Sloveniji 
v smislu podaljšanja življenjske dobe NEK in izgradnje 
drugega bloka,
• vzpostavila konkurenco na trgu z električno energi-
jo, kar direktno in indirektno zagotavlja stabilne in nižje 
cene električne energije ...  
Številne, ki smo bili od začetka vključeni v projekt na-
stanka drugega energetskega stebra, boli zloben in neute-
meljen očitek sedanjih ministrov ga. Radičeve in g. Go-
lobiča, da je drugi energetski steber produkt lokalnih in 
kapitalskih interesov t.i. »posavskega lobija«. Namesto, 
da bi omenjena ministra podprla za državo in regijo per-
spektivni projekt in omogočila njegovo nadaljevanje, ga 
želita z združitvijo obeh energetskih stebrov uničiti in s 
tem povzročiti škodo na nacionalni in regionalni ravni. 
Upam, da se bomo tega ubranili.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

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

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

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

Prireditev sta pričela sopra-
nistka Mihaela Komočar z 
Zdravljico in MoPZ Kapele z 
zborovodjo Mihom halerjem  
z zapeto planinsko himno Tri-
glav moj dom. Zbrane je poz-
dravil predsednik Tone Jesen-
ko z zahvalo vsem, ki so prišli 
počastit jubilej brežiških pla-
nincev, za katerimi so nepre-
štete poti, vzponi in številni 
tako skupni uspehi kot uspehi 
posameznikov. PDB je uspešno 
preživelo svojih 60 let ter iz 
skromnih začetnih dejavnosti 
razvilo vrsto novih oblik dela 
in aktivnosti. Osrednje dejav-
nosti društva so bile in ostaja-
jo izletništvo, izobraževanje, 
delo z mladino ter razvijanje 
prijateljskih odnosov med nje-
govimi člani.

Vse to ter življenje domačih 
planincev in domačega dru-
štva je zapisano v biltenih, ki 

CERKLJE OB KRKI - z jubilejnim koncertom v cerkvi sv. 
Marka v Cerkljah ob Krki je tamkajšnji Moški pevski zbor 
Planina 23. oktobra obeležil 40 let delovanja. 

Začetek pevskega zbora Planina sega v februar 1970, ko je 
začelo peti 18 pevcev pod vodstvom Antona Milerja. V nasle-
dnjih letih in desetletjih so se na čelu zbora zvrstili še Franc 
Potokar, Stane Fuks, Jurica Grakalič, Marjetka Podgoršek 
horžen, Stanka Turšič Pungerčar, zborovodske vrzeli sta za-
polnjevala tudi Lucijan Cetin in Rajko Jurečič, leta 2006 pa 
je zbor prevzel Miha haler, ki ga vodi še danes. Zbor nasto-
pa zlasti na prireditvah v domačih krajih, redno se udeležu-
je posavske pevske revije, prejel je tudi zlato priznanje za 
35 let udejstvovanja na pevskem taboru v Stični.

Ob jubileju je predsednica sveta JSKD – OI Brežice Alenka 
Černelič Krošelj pevcem podelila bronaste, srebrne in zlate 
Gallusove značke. Zlati znački sta prejela Andrej Turšič in 
Marjan Komočar. V imenu občine Brežice je pevcem česti-
tala podžupanja Milena Jesenko, zvrstile pa so se tudi če-
stitke številnih sosednjih pevskih zborov in kulturnih društev. 
Koncerta se je udeležil tudi ameriški veleposlanik Brad Fre-
den, saj je član zbora tudi Američan John Boyd, ki že vr-
sto let živi v bližini Cerkelj. Kot gostje koncerta so zapeli še 
pevci Moškega pevskega zbora Kapele, ki jih prav tako vodi 
Miha Haler. P. P.

60	let	poguma,	srčnosti,	
vztrajnosti	in	–	tovarištva
BREŽICE – Planinsko društvo Brežice (PDB) je med gosti, planinci sosednjih in ostalih slovenskih ter hr-
vaških planinskih društev, v petek, 22. oktobra, v večnamenski dvorani Mladinskega centra slavnostno 
in množično obeležilo 60-letnico delovanja.

so prerasli v lično revijo Pla-
ninski utrinki, kjer so arhivira-
ni mnogi zgovorni utrinki bre-
žiških planincev. PDB je bilo 
ustanovljeno poleti 1950, 
prvi zametki planinske orga-
nizacije pa so se v Brežicah 
pojavili že ob koncu tridese-
tih let. Prvi občni zbor je bil 

28. decembra 1950, v prvi iz-
vršilni odbor sta bila izvolje-
na med ostalimi tudi Cvetka 
Radanovič Miloš in Vlado Ko-
vačič, ki sta ob živečih bivših 
predsednikih, Danilu Pečni-
ku, Antonu Ajstru in Mari-
ji Veble (častna predsednica 
PDB, ki je društvo vodila 23 
let in je zaradi njenega zavze-
tega dela postalo širše prepo-
znavno, vse to ob močni pod-
pori soproga Ivana Vebleta) v 

Štiri	desetletja	MoPZ	Planina

20-članski MoPZ Planina pod taktirko Mihe Halerja

Udeleženci jubilejne prireditve (foto: M. Tokić)

Jesensko	srečanje	posavskih	
upokojencev

Pevke senovskega zbora DU med nastopom, ki je bilo 
letos gostitelj srečanja.
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Letos je 
drugače.
Je drugače. Ker se pisan 
preplet jesenske narave 
prepleta z globoko žalostjo 
in srce drhti ob pesmih, 
kadar jim ne morem kar 
tako ubežati. Je drugače, 
ker mi posajene mačice za 
grobove ne ponujajo več 
tistega miru, morda malo 
zadovoljstva, da sem svo-
je preminule počastila 
s cvetjem, da sem s cvetovi počastila spomine na-
nje. Pa saj spomini vendar živijo, dokler si živ in se 
lahko spominjaš. Z enim cvetom, šopkom, svečko. 
Ali z ničemer, le s spomini, s srcem in duhom sredi 
asfaltne džungle, odmaknjeno nekje v zatišju nara-
ve, v kotu kopalnice ali v postelji, ko si želiš sna, ki 
ga noče biti in gledaš v noč.

Letos je drugače. Čisto drugače. Ker mi ni dano, da 
bi pogosto odhajala na kostanjeviško pokopališče, 
kjer je shranjeno tisto nekaj telesnega od mojega 
Makca, od mojega Tomaža. Letos je drugače, ker se 
mi smeji s slikice na mizi, kjer ob njej gori svečka 
in v vazi menjam cvetke. Naše, naravne. Naravne, 
kot so naravni maki. Letos je drugače, ker zagotovo 
vem, da je telo eno, duh, duša, energija pa povsem 
nekaj drugega, le bivalo je v telesu. Letos je vse to 
materialno popolnoma drugače, ker mi je to dal ve-
deti, spoznati moj Mak. Ker mi je sila, ta za nas tu 
neznanka, ponudila, da sva se v torek, sedmega ju-
nija, zvečer še pogovarjala.

Ko sva si obljubila, da se vidiva, srečava, se dota-
kneva, ko ga bodo v ljubljanskem KC spet, kot je de-
jal, »poštimali«. Kmalu po najinem pogovoru je 
tudi drugi srček odpovedal poslušnost. Oživljali so 
ga brez uspeha. Vendar sem v četrtek z upanjem pri-
čakovala nekaj, kar je bilo bližje bojazni. Ki se je 
uresničila; poljubila in pobožala sem mu ljubi roki 
in nogi, do ljubljenega lica zaradi aparatur nisem 
mogla. Tako sva se poslovila. Doma me je Bojana 
tolažila, da je vedel, da je čutil. Verjamem. A v bol-
nišnici vsak na svoj način. Boko in Meta nemo, da 
bolj nemo ni moglo biti, Fredi in Grega sta ostala zu-
naj, Grega slovesa enostavno ni zmogel.

19. oktobra 1977 je bilo drugače. Tedaj sem cvete-
la od sreče ob njegovem rojstvu. Z Alenko sva po šu-
mečem listju »leteli« v porodnišnico pozdravit svo-
jega nečaka in bratranca. Imela sem ga rada, ko še 
niti ni bil rojen. In znova pravim, da sploh ni po-
membno, kakšna je lahko zveza, da imaš nekoga 
tako neskončno globoko rad. Je energija, je kaj dru-
gega, ko se z nekom z lahkoto stopiš? Ko je tvoj in si 
ti njegov. Pa ne gre za nikakršno prisvajanje. Le da 
ljudje iz enostavnih, preprostih reči, povezav, vezi, 
odnosov, delamo zapletenosti ali sploh nerazumlji-
ve reči.

Lani ob tem času sem svojemu Makcu, ko sta pri-
šla z Lovrom k meni, obljubila za rojstni dan nove-
ga mobilca, naj premisli, kakšnega si želi. Slika je 
živa. Hotela sem ga vprašati, zakaj ima gubico pod 
levim očesom, če ni dobro spal ali mu ni kaj do-
bro. Pa sem pogoltnila vprašanje. In me je globoko 
v duši glodal dvom, še sedaj ga čutim, ta dvom, to 
slutnjo, če nama bo usojena uresničitev obljube. Na 
slutnje, na dvome, na te glasove iz daljave je treba 
biti pozoren, jih je treba ozavestiti. Zaradi očitkov, 
ki si jih potem nalagamo. In ostane le še pokopali-
ška, nastopaška folklora. Ki je tujka in brez pove-
zave s pieteto do spomina na drage, ki fizično niso 
več z nami.

Jaz pa se še kar sprašujem, kaj bi bilo, če bi … A če-
ji ostajajo brez odgovorov. Lovro sploh ne upa raz-
mišljati »kaj bi bilo, če bi …« Beti pravi, da je tako 
moralo biti. Drugi, med njimi moja mati, da nih-
če ne ubeži svoji usodi. Kaja, da življenje gre, teče 
dalje.

Življenje gre res dalje. Pravzaprav se mu strahotno 
mudi. A vse slike ostajajo. Slike dvaintridesetih in 
pol Tomaževih let vstajajo. Enkrat ena, druga za 
drugo. Včasih, tudi danes že, moj mobilec čisto ra-
hlo zacvrči. Ga pogledam, se nasmehnem, vedoč, da 
pa Makčevega »alo« res ne bom slišala. Zato, ker je 
letos vendarle vse drugače.   

KOLUMNA

Piše:
Natja Jenko Sunčič

SROMLJE - 16. oktobra se je že deveto leto zapovrstjo lepo 
število pohodnikov podalo po Sromeljski pešpoti, ki se raz-
prostira po vseh vaseh Krajevne skupnosti Sromlje in jo je 
Turistično društvo Sromlje zakoličilo v dolžini 15 kilometrov. 

Vreme jim je bilo več kot le naklonjeno, mize so se prijetno 
šibile pod raznimi dobrotami, ki so dišale naokoli, razlegal se 
je tudi smeh in dobre volje je bilo na pretek, tako da je tudi 
letošnja prireditev več kot uspela in poplačala trud prizadev-
nih članov društva, je v sporočilu zapisala Alenka Preskar, 
ki je v fotografski objektiv ujela nekaj utrinkov pohodni-
kov ob sromeljskem Domu krajanov, kjer so zanje postavili 
velik šotor ter za konec poskrbeli še za prijetno druženje.

Devetič	po	sromeljskih	gričih

Pohodnike je po pohodu pričakala pogostitev.

BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko je 17. oktobra že 
tretjič organiziralo Pohod po bizeljski grajski poti, ki pote-
ka od središča Bizeljskega do bizeljskega gradu. Letos ga 
je precej zaznamovalo neugodno vreme, ki pa kljub napo-
vedi ni bilo tako slabo, da bi zmanjšalo prijetno in veselo 
vzdušje med pohodniki. Na zbirnem mestu jih je pozdravila 

predsednica društva Vesna Kunej in jih povabila na prizna-
ni bizeljski ajdov kolač in druge dobrote, ki so jih za dobro-
došlico pripravile prijazne Bizeljanke. Na poti so se večkrat 
ustavili pri prijaznih gostiteljih, ki so poskrbeli za oblože-
ne mize in polne kozarce odličnega bizeljčana - pri družini 
Babič, kjer so si ogledali zbirko majolik, na domačiji Met-
ke Premelč, kjer je prava zgodovinska zbirka predmetov in 
orodja nekdanjega knjigovezca Premelča - po domače Pu-
hpinterja, pri družini Jožeta Malusa, na Kmečkem turizmu 
Pavlin v Orešju in v kleti Bojana Klakočarja. Ob koncu po-
hoda so se posladkali še s pečenim kostanjem in moštom.

Pohod	po	bizeljski	grajski	poti

Pohodniki na ogledu zbirke majolik (foto: B. Brečko)

Kraj,	kjer	prevladujeta	
iskrenost	in	spoštljivost	
BREŽICE – Varstveno delovni center Krško-Leskovec – enota Bre-
žice je v prostorih VDC Brežice v Trdinovi 1 med 18. in 22. okto-
brom pripravil teden odprtih vrat. Kot je povedala vodja brežiške 
enote Damjana Pirc, so teden odprtih vrat pripravili v počasti-
tev občinskega praznika, v tem času so imeli lepo število obi-
skov in ogledov, sicer pa, tako Pirčeva, so pri njih občani vselej 
dobrodošli. Poleg vodje z 19 uporabniki – vsi so iz občine Brežice 

– ustvarjalni čas delita še varuhinja Klavdija Labrovič in delovni 
inštruktor Andrej Turšič. V enoti izvajajo lastni program: izdel-
ke iz lesa (skrinjice, pladnje, slike iz furnirja, zabojčke, stojala 
za mobitele, beležnike), izdelke iz različnih mas, priložnostna 
darila, voščilnice; izdelke je možno kupiti. V sredo, 20. oktobra, 
so se vključili v UNESCO-v program v sodelovanju z OŠ Pišece in 
njihovimi učenci, ki je med varovanci in učenci ustvarjalno pri-
jateljsko potekal po Cesti prvih borcev. Stalno in dobro sodelo-
vanje imajo tudi z OŠ Brežice ob likovnih in glasbenih delavni-
cah, ob obiskih v šolski knjižnici in ob računalništvu, v Knjižnici 
Brežice redno obiskujejo Kekčevo pot, prebirajo knjige in tisti, 
ki zmorejo, napišejo svoje vsebine za kar jim v knjižnici izroči-
jo priznanja. In nenazadnje je ob tem treba poudariti, da so va-
rovanci prijazni, spoštljivi, preprosti in nadvse iskreni, kar vse 
daje obilico pozitivne energije, ko v sami enoti  prevladuje to-
plo domače vzdušje. N. Jenko S. 

Varovanci brežiške enote VDC z mentorji

ŠENTJANŽ - V Krajevni sku-
pnosti Šentjanž so 15. ok-
tobra na trgu pred cerkvijo 
Janeza Krstnika pripravi-
li slovesnost ob krajevnem 
prazniku. V kulturnem pro-
gramu, ki ga je povezoval 
dramski igralec Roman Kon-
čar, so sodelovali: Otroški 
pevski zbor OŠ Milana Majc-
na Šentjanž, moška vokal-
na skupina Lira iz Krmelja, 
septet Fortuna iz Šentjan-
ža, Godba Sevnica in Pihalni 
kvintet Quintola iz Radeč.

Predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Šentjanž Ivan Ore-
šnik je orisal uspehe te kra-
jevne skupnosti v sevniški ob-
čini, ki je v času njegovega 
mandata dobila asfaltirane 

številne javne poti, lokalne in 
državne ceste. Sofinancirani 
so bili številni manjši vodovo-
di in zgrajen vodovodni sistem 
Šentjanž - Osreški vrh - Lesko-

vec. V središču kraju so obno-
vili stavbo krajevne skupnosti 
in kulturno dvorano skupaj z 
okolico. Celovito so prenovi-
li trg, ki ga sedaj krasita nova 

Praznično	v	KS	Šentjanž

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

UMETNIŠKI FILMI V NOVEMBRU

TI, KI ŽIVIŠ
Du levande  / You, the living, črna komedija

na sporedu 16. in 17.11. ob 19. uri, 
18. in 20.11. ob 20. uri

GROZLJIVO SREČEN
Frygtelig lykkelig, triler

na sporedu 23.11. ob 19. uri, 
25., 26., in 27.11. ob 20. uri

Več o vsebini umetniških filmov na www.kd-krsko.si.

Program umetniškega filma sofinancira

UMETNIŠKI FILMI V NOVEMBRU

kapelica in vodnjak. Preure-
ditev je doživelo tudi tamkaj-
šnje pokopališče, ki omogoča 
še žarni pokop. Trenutno je v 
fazi izgradnje vodovod Cero-
vec in ko bo ta zaključen, bo 
z vodo preskrbljena celotna 
krajevna skupnost.
Na slovesnosti ob krajevnem 
pazniku so podelili tudi kra-
jevna priznanja. Priznanje 
so prejeli: cvičkova princesa 
Vesna Perko, Društvo rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž 
s sekcijo Krekova konjeni-
ca ter soustanovitelj Kreko-
ve konjenice, stotnik Franci 
Strnad. Priznanje je prejelo 
tudi Turistično društvo Šen-
tjanž, ki v letošnjem letu 
praznuje 10-letnico delova-
nja. S. Radi

Preurejeno središče kraja
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RADEČE - V Športni dvorani Radeče je bilo 5. oktobra živahno, 
saj je Vrtec Radeče praznoval 40-letnico uspešnega delovanja. 
Obiskovalce in obiskovalke je uvodoma pozdravila pomočnica 
ravnateljice za Vrtec Radeče Cveta hudoklin, ki je bila v na-
daljevanju tudi moderatorka prireditve, na kateri se je zvrsti-
lo kar lepo število govornikov, ki so čestitali vrtcu za visok jubi-
lej in kvalitetno vzgojno delo. »Vzgajati in izobraževati otroke 

je eno najtežjih poslanstev,« je v svojem nagovoru dejala Si-
mona zupančič, ravnateljica OŠ Marjana Nemca Radeče. »Te-
meljna naloga v predšolski vzgoji je razvijanje samozavesti, 
ustvarjalnosti, občutka varnosti in sprejetosti,« je nadaljeva-
la in spomnila na leto 2000, ko so vrtec pripojili k osnovni šoli. 
Za lep jubilej je čestital tudi župan Matjaž han in obljubil, da 
se bo kmalu začela gradnja novega, sodobnega vrtca. Višja sve-
tovalka za predšolsko vzgojo Zavoda RS za šolstvo Mirjam Seni-
ca je otrokom in zaposlenim v vrtcu zaželela še mnogo let brez-
skrbnih »igrarij«. Slavnostnim nagovorom so sledile še mnoge 
čestitke, nato pa so se otroci skupaj s starši razdelili po raz-
ličnih, skrbno postavljenih in pripravljenih  kotičkih ter začeli 
z ustvarjanjem v fotografskem, slikarskem, modnem, folklor-
nem, kuharskem kotičku itd. S. R.

BISTRICA OB SOTLI – V lepem vremenu prvih oktobrskih dni 
so člani Društva vinogradnikov in kletarjev Šempeter opravi-
li trgatev stare trte, ki krasi pročelje občinske stavbe. Kot je 
povedal predsednik društva Jože Babič, so v trgatev povabi-

li učence, ki sodelujejo v projektu Bistrica kot biser in razi-
skujejo stare običaje, pridružila pa so se tudi tedaj še kan-
didata za župana in domačini. Nabrali so okoli 40 kg grozdja, 
s katerega pripravljajo protokolarno občinsko vino. Vedno pa 
trgatev poteka z obilo zabave in pogostitvijo in tudi letos je 
bilo tako.  S. V., foto: M. Kunst  

Vrtec	Radeče	praznoval	
40-letnico

Otroci so skupaj z vzgojiteljicami, s starši in z ostalimi 
gosti v športni dvorani praznovali 40 let Vrtca Radeče, 
ki deluje pod okriljem OŠ Marjana Nemca Radeče.

Na	trgatvi	pomagali	otroci

SEVNICA - Pod okriljem v letošnjem letu ustanovljenega 
Družinskega inštituta zaupanje deluje tudi Dnevni center 
za starejše občane Sevnica. 

V prijetno opremljenih prostorih, katerih stene krasijo slike 
umetnika Rudija Stoparja, je mogoče ob jutranji kavi ali ob 
čaju poklepetati in prelistati dnevno časopisje, se učiti osnov 
računalništva, igrati družabne igre ali sodelovati v skupini za 
ročna dela, se učiti tujih jezikov itd. 
Kako je zaživelo delovanje dnevnega centra, je pojasnila so-
ustanoviteljica Družinskega inštituta Zaupanje in strokovna 

vodja Mojca Pompe. »Najbolj živi četrtkova skupina, skupi-
na za ročna dela. Zelo zanimivo je tudi ob petkih, ko poteka 
druženje starostnikov ob družabnih igrah, najbolj »popula-
ren« je šah. Dobro obiskane so tudi aktivnosti ob sredah, ki 
so namenjene športnemu udejstvovanju oz. sprehodom. Or-
ganizirani so tudi izleti v bližnjo okolico. Eden se bo odvijal 
že ta ponedeljek, ko si bomo ogledali Šentjanž z okolico. V 
nastajanju je še pogovorna skupina, ki bo delovala ob pone-
deljkih. Pravzaprav je vsak dan nekaj, vsak dan se odvija ka-
kšna aktivnost, ki se je lahko vsakdo udeleži. Mnogi pridejo 
samo na pogovor, ki jim polepša dan in ga napolni s pozitiv-
no energijo,« je zgoščeno predstavila dnevni utrip v Dnev-
nem centru za starejše občane Sevnica, ki ima svoja vrata 
odprta vsak delovnik med 8. in 18. uro. S. Radi

Dnevni	center	za	starejše	
dobro	obiskan

V dnevnem centru za starejše v Sevnici je eden najbolj 
dejavnih ročnodelski krožek. 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V soorganizaciji KO Rdečega križa Le-
skovec pri Krškem ter tamkajšnje Krajevne skupnosti je 22. 
oktobra v bistroju Štirica potekalo srečanje starejših kraja-
nov iz območja krajevne skupnosti, ki so dopolnili 75 in več 
let. Po besedah predsednice KO RK Majde Bajc se je sreča-
nja, ki ga sicer prirejajo že polni dve desetletji, od 160 va-

bljenih udeležila dobra tretjina ali okoli 70 krajanov, med 
njimi kot najstarejša udeleženka tudi Marija Salmič, rojena 
leta 1917. Udeležencem so se v uvodnem delu pridružili tudi 
mladi, in sicer učenke in učenci interesnih dejavnosti na le-
skovški osnovni šoli, ki so zanje pod mentorstvom prof. Ma-
nice Žibret pripravili plesne, pevske, deklamacijske in in-
strumentalne točke.  B. M.

Letno	srečanje	starejših	
krajanov	Leskovca

Srečanje, ki se ga je udeležila dobra tretjina vabljenih, 
je potekalo v prijetnem vzdušju.

V preteklosti so bile Rade-
če poplavno močno ogrože-
no območje in večina Rade-
čanov se še dobro spominja, 
kako je pred natanko 20 leti 
center mesta v celoti zalila 
voda. Z izgradnjo HE Vrhovo 
in sanacijo struge potoka So-
pota je bil nato vzpostavljen 
sistem protipoplavne varno-
sti in Radeče so prvič v svoji 
zgodovini pridobile ustrezno 
zaščito pred naraslimi voda-
mi, kar se je izkazalo tudi ob 

Sanacija	škode	po	poplavah
Sredi septembra so Slovenijo prizadele katastrofalne poplave, ki so povzročile ogromno materialno ško-
do in ogrozile številna življenja, še posebej v nam bližnjih občinah. 

zadnjih poplavah. Slednje 
so namreč močno prizadele 
številna mesta ob reki Savi, 
v Radečah pa voda skorajda 
ni prestopila bregov, zato po-
plave niso povzročile mate-
rialne škode katastrofalnih 
razsežnosti. 

Ocenjevanje	škode
Skupna ocenjena škoda 
na prometni infrastruktu-
ri na območju občine Rade-

če tako znaša okoli 385.000 
EUR. Vsi škodni primeri s 
področij kmetijstva in pro-
metne infrastrukture so bili 
namreč s strani občinskih ko-
misij obravnavani in ocenje-
ni na terenu, strokovne služ-
be pa so opravljeno oceno v 
eletronski obliki posredovale 
pristojni izpostavi Uprave za 
zaščito in reševanje RS v Ce-
lju. Na treh občinskih cestah, 
ki so jih narasle vode najbolj 
poškodovale, je revizijo oce-
ne škode po ogledu občinske 
komisije že opravila tudi re-
gijska komisija 
za ocenjevanje 
škode po po-
plavah, ki je ob 
ogledu na tere-
nu samem ugo-
tovila, da so bile 
prijavljene oce-
ne škode stro-
kovnih služb Ob-
čine Radeče v 
celoti opravlje-
ne korektno, 
zato popravki 
niso potrebni. 

LC	Radeče	–	
Podkraj	-	Hrastnik
Večji del zgoraj omenjene-
ga zneska sicer odpade na s 
posledicami poplav pogoje-
ne poškodbe ustroja cesti-
šča in cestišča samega na lo-
kalni cesti Radeče – Podkraj 
- Hrastnik pri Zidanem Mo-
stu oz. Podkraju. Na več od-
sekih omenjene ceste je reka 
Sava spodjedla oz. poškodo-
vala cestišče, zato bo potreb-
na obsežnejša sanacija poško-
dovanih delov. Ker ta cesta 

spada v vplivno območje HE 
Vrhovo, je Občina Radeče z 
družbo Savske elektrarne Lju-
bljana že dosegla dogovor o 
skupni sanaciji poškodovanih 
delov. Sanacijska dela so si-
cer pogojevana z nizko gladi-

no reke Save, ki pa je nada-
lje vezana na remont Jedrske 
elektrarne Krško, zato pričet-
ka del ni pričakovati pred za-
četkom novembra. Cesta je 
tako do nadaljnjega za ves 
promet zaprta, zato občan-
ke in občane prosimo za po-
trpljenje ter jih pozivamo, da 
prepoved vožnje v prihodnje 
v izogib nesrečam resnično 
dosledno upoštevajo. 

Zemeljski	plazovi
Ob naštevanju posledic po-
plav velja omeniti še, da so 
občani kot posledico poplav 
prijavili tudi nastanek štirih 
manjših zemeljskih plazov. 
Tudi v tem primeru so občin-
ske komisije na terenu pre-
verile prijavljene podatke in 
opravile oceno škode.

Zelo nas veseli, da lahko 
še enkrat več pohvalimo 
izredno prizadevnost ra-
deških gasilcev, ki so svoje 
delo v času poplav opravili 
vestno in marljivo; po ure-
ditvi razmer na območju 
naše občine pa je ekipa 
šestih gasilcev sodelovala 
še pri sanaciji posledic po-
plav na ljubljanskem ob-
močju. Vsekakor pohval-
no in v duhu slovenskega 
prostovoljnega gasilstva!

Toni	Sotošek	s	simfoniki
Kot sporoča znani harmonikar, bo letošnji 4. tradicionalni 
Martinov koncert v njegovi organizaciji potekal v petek, 
5.11., ob 19. uri v večnamenski dvorani Term Čatež, na 
njem pa bo po običaju sodelovala vrsta znanih glasbeni-
kov: Harmonikarji Tonija Sotoška, Žan Bregar, zmagova-
lec Zlate harmonike 2010, ansambel Galop, prva zased-
ba Fantje z vseh vetrov, Slovenski zvoki, Ansambel Toneta 
Rusa, ansambel Gregorji, ansambel Tonija Verderberja, 
Fantje z vseh vetrov. Posebna zanimivost tega koncerta 
bodo posebni gostje - Simfonični orkester Glasbene šole 
Krško s solisti pod vodstvom prof. Draga Gradiška. 
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - V župniji Leskovec pri Krškem so v 
poletnih mesecih potekala temeljita obnovitvena dela na fa-
sadi župnišča. Že pred tem je bila v celoti obnovljena stre-
ha, zamenjali so tudi okna. Tako je bilo v nedeljo, 10. ok-
tobra, vse pripravljeno za zahvalno slovesnost. Sveto mašo 

je v župnijski cerkvi Žalostne Matere Božje daroval general-
ni vikar novomeške škofije prelat Božidar Metelko, ki je ob 
tej priložnosti podelil tudi sv. krst mali Evi. Takoj po maši je 
prelat Metelko blagoslovil obnovitvena dela, nato so pevci 
zapeli zahvalno pesem, prijazne gospodinje pa so s svojimi 
dobrotami pogostile vse prisotne.
»Vsa obnovitvena dela so izvajala domača podjetja in obr-
tniki. Naložba je bila vredna nekaj več kot 52.000 evrov. De-
nar so do sedaj prispevali farani župnije Leskovec, nekaj - 
okoli 13.500 evrov - bo še treba zbrati,« je zapisal leskovški 
župnik Ludvik Žagar. V načrtu imajo še ureditev okolice žu-
pnišča, vendar bo to zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
moralo počakati za kasnejši čas. P. P.

KRŠKO - 19. oktobra se je v krškem Mestnem muzeju zvr-
stila druga v nizu prireditev Pri Valvasorju doma, in sicer 
z naslovom Štovičkove poti, na kateri so člani Kulturnega 
društva Leskovec pri Krškem  kot izvajalci programa pred-
stavili zbranim obiskovalcem življenjsko pot kiparja in me-
daljerja Vladimirja Štovička. 
 
Štoviček je kot kipar in me-
daljer delal tako z glino kot 
lesom in marmorjem ter v 
svojem bogatem življenj-
skem ustvarjalnem opu-
su  izdelal preko tisoč pla-
ket in medalj, od tega je 
več kot polovico plaket in 
plastik zapustil občini Kr-
ško. Del te bogate dedišči-
ne je danes na ogled prav 
v Mestnem muzeju oziroma 
Štovičkovi galeriji, ki je kot 
prva stalna razstava dobi-
la mesto v konec meseca 
marca odprtem Valvasorje-
vem kompleksu. Po Štovič-
kovi zapuščini je zbrane na tokratni prireditvi  popeljala ku-
stosinja muzeja Alenka Černelič Krošelj.

Vladimirja Štovička, ki je umrl v 93. letu starosti 12. 12. 
1989, je na prireditvi uprizoril Janez Bizjak, njegovo ži-
vljenjsko pot je vzporedno predstavila Darja hrastelj, sce-
narij in režijo za navedeni kulturni večer pa je zasnovala 
Mojca Pacek. Ob navedenih članih Kulturnega društva Le-
skovec pri Krškem pa so kulturni program oblikovali še njiho-
vi društveni kolegi Robert Fuks na tolkalih ter instrumental-
na zasedba v postavi Iva Vnučec (mandolina), Tanja Popov 
(mandola), Martin Abram (kitara) ter na kontrabasu Vladi-
mir Abram. Več na www.posavje.info.  Bojana Mavsar  

V	Leskovcu	blagoslovili	novo	
fasado	župnišča

Predstavitev	Štovičkovih	poti	

Prireditve so se udeležili 
tudi Štovičkovi sorodniki, 
med drugim prvorojenka 
Vladka ter druga soproga 
Ljudmila (desno), s katero 
sta se jima v zakonu rodili 
hčerki Duška (levo) in Tanja.Leskovško župnišče v novi podobi

KRŠKO - Pri krškem zdravstvenem domu je 13. oktobra pote-
kalo drugo srečanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in 
pomoč oziroma predstavnikov služb in institucij, ki so vsa-
kodnevno vpete v reševanje življenj, premoženja ali razre-

ševanje drugih življenjskih situacij (Zdravstvenega doma Kr-
ško in službe nujne medicinske pomoči, Civilne zaščite pri 
Občini Krško, Regijskega centra za obveščanje Brežice, Ope-
rativno-komunikacijskega centra pri PU Krško, Policijske po-
staje Krško, Postaje prometne policije, Poklicne gasilske eno-
te, Centra za socialno delo Krško in družbe Kostak).  B. M.

Drugo	srečanje	»interventov«

Namen srečanja je, da si ti na manj formalnem in 
sproščenem srečanju medsebojno spoznajo, izmenjajo 
izkušnje in se ob tej priložnosti seznanijo tudi z 
novostmi na posameznih področjih.  

29. oktobra ob 18. uri, Trg Svobode 2, Sevnica

Koncert skupine Šank rock

AVTOMOBILIZEM :: MODA :: ŠPORT :: GOSTINSTVO

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 

Vabljeni na Noč čarovnic,
ki bo 31. 10. od 20. do 23. ure.

Nagrade za tri najizvirnejše halloween kostume!
Poskrbljeno bo tudi za hrano 

in veliko akcijskih pijač!
Za kadilce imamo ogrevan prireditveni šotor! 

Za glasbo in zabavo bodo poskrbeli Drakslerji.

Vstopnine ni!

BREŽICE – Dramska sekcija »Vaška scena« KUD Slavček Velika Dolina 
je 21. oktobra na oder Prosvetnega doma pripeljala komedijo v treh 
dejanjih »V pričakovanju«. Družini Smotanović in Smuk sta s soakter-
ji zgodbe prikazali prigode in nezgode vpletenih modrih, manj bistrih, 
delovnih, naivnih, namišljenih bolnikov in še vsakršnih, ki so življenje 
podeželja prepletli z življenji novodobnih brežiških meščanov. Ves pre-
plet so oblikovali Bernarda Lončarič Črpič, Nejc Oršanič, Darinka Mu-
nič, Robert Zofič, Renata Miljanovič, Nebojša Miljanović, Mitja Bizjak, 
Borut  Cirnski in Edita Krošl, vključno z režijo komedije. Komediji so 
tehnični pečat dodali še Tea Oršanič, Simon Cirnski in Amadeja Novo-
sel. Vsekakor oktobrska osvežitev ob spominih na čas, ko so tu prebi-
vali oficirji z družinami z juga nekdanje skupne države. N. J. S. 
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CICILIJA ROT
»Ljudje poskušamo živeti iskreno do sebe in narave, čeprav 
nas življenje včasih trdo preizkuša,« nam je med drugim 
zaupala Cicilija iz Dolenje Pirošice. Zaradi dela je Cicilija 
prišla v brežiško občino, že na rodnem Kozjanskem pa je 
imelo cvetje v njenem srcu prav posebno mesto: »Čeprav 
sem se skrbi za cvetje priučila sama, sem ljubezen do rož 
najverjetneje podedovala po očetu. On je imel zelo rad ze-
mljo, najraje pa je sadil drevesa.« Ko jo povprašamo po 
njeni najljubši barvi, je odgovor jasen: rdeča in rumena, 
dve barvi, ki sta polni življenja in energije. Izbira najljubše 
rastline, cvetlice, pa bi bila večji izziv, saj ima vsak letni 
čas za Cicilijo svoje čare: »Grmovnice so mi všeč zaradi 

svoje bujnosti, prav tako drevo življenja, dali-
je, hermelike, a tudi spomladansko cvetje me 
vedno navduši, pa kjerkoli ga že opazim.« Bo-
lezen in težje razmere, v katerih je teklo njeno 
življenje, so seveda terjale svoj davek in ji tudi 
danes marsikaj onemogočajo, a vendar: »Člo-
vek je srečen, ko nekaj posadi, poseje, potem iz 
zemlje pokuka nežna rastlinica in njen barvit 
cvet ali zelenje te vsakič znova razveseli.« In to 
veselje Cicilija privošči vsakomur, najpomemb-
nejša pa je volja za začetek. Cicilija še pojasni, 
da cvetje ni nujno tako velik strošek, ker lahko 
veliko naredimo doma, sami: »Na primer s po-
taknjenci in s tem, da izbiramo trajnice in ne le 
enoletnic. Znanje pa nabiraš postopoma. A je 
vredno vsake ure dela, saj si res nagrajen.«

RenATA ŠTefAnIč
Dvaindvajsetletna Renata z Obrežja z velikim veseljem 
odkriva skrivnosti nege in vzgoje rastlin. Njen optimizem 
ljudje hitro opazijo, prav tako je zelo očitna njena naveza-
nost na naravo in zemljo: »Morda se komu sliši smešno, 
a res sem vesela, da živim na vasi, na podeželju. Ne pred-
stavljam si, da bi živela v kakšnem res velikem mestu, kjer 
bi potrebovala več ur do narave ali ne bi mogla imeti svo-
jega vrta. Hiška z vrtom je zame idealna kombinacija.« 
Renata, ki zaključuje pisanje diplome za višjo komercial-
no šolo, se je navdušenosti nad cvetjem najbrž »nalezla« 
od svoje babice. »Kljub starosti, kljub bolezni so nekateri 
ljudje tako polni energije in vedno bodo poskrbeli tudi za 

to, da bodo na oknih cvetlična korita! Prav neverjetno, a 
navdihujoče,« nam smeje pojasni Renata, ob misli na babi-
co. Zdaj je prevzela »cvetlične vajeti« v roke kar mlada vr-
tnarka, ki ob študiju, opravilih doma in študentskem delu 
seveda ne pozabi na prijatelje, ki jih povezujejo prijetni 
spomini na osnovno šolo v Veliki Dolini. In kaj prijatelji 
porečejo na njen hobi? »Kot družina me tudi oni spodbu-
jajo in to mi veliko pomeni, čeprav sem še res na začetku,« 
skromno doda Renata in pohvali še svoji dve nečakinji, ki 
sta bili ravno na obisku: »Čeprav ima ena 4 in druga malo 
več kot 2 leti, sta tako radi med rastlinami in vidita stvari, 
ki jih odrasli več ne opazimo. Mislim, da bomo me tri še 
dobra ekipa za naš vrt,« zadovoljno doda Renata.

MIHAeLA STRGAR
Da je okolica hiš v 
naših krajih vedno 
bolj urejena, opa-
ža tudi Mihaela. 
Svoj kamenček v 
mozaik urejenosti 
in ohranjanja zele-
nih površin dodaja 
tudi sama s skrbjo 
za okolico svojega 
doma v Leskovcu 
pri Krškem. Velike-
mu zelenjavnemu 
vrtu se pridružuje-
jo različne rastlinske vrste okoli hiše, za katere sta z 
možem postavila tudi priročen rastlinjak: »Tu lahko v 
miru skrbim za rastline, jih razmnožujem, delam po-
taknjence, presajam in podobno. Na nekem ogledu 
sem videla nekaj podobnega in se hitro odločila, da 
idejo predstavim možu, da tudi jaz pridobim prostor 
izven hiše za takšna vrtnarska opravila.« In seveda je 
bil mož, ki jo poleg sinov in prijateljev v tej ljubezni 
do narave tudi podpira, za uresničitev ideje. Zdaj ima 
prijeten prostor, ki ga lahko ob nizkih temperaturah 
tudi ogreje. 
Mihaela, zaposlena kot trgovka, včasih komaj čaka, 
da doma začne s službo številka dve: »Ja, takšna pač 
sem. Zunaj vedno nekaj urejam, prestavljam, presa-
jam, in podobno. Človek je bogat, če ima košček ze-
mlje, kamor lahko zasadi drevo, rastlino, cvet. Zrasla 
sem z zemljo in si zato na primer blokovsko življenje 
težje predstavljam. Če pa bi živela v bloku, bi si go-
tovo omislila cvetje v vsakem kotičku, na policah, na 
oknih, ja, da bi si povsod lahko spočila pogled.« In 
tega si ob energije polni Mihaeli, ki prisega na to, kar 
človek postori z lastnim znanjem, roko in voljo, ni 
bilo težko predstavljati. 

Zima? No, po kakšnem hladnem jutru bi prav lahko trdili, da je prišla tudi v naše kra-
je. In četudi se resnično jesen preveša v svojo drugo polovico, nam dela zunaj doma še 
ne zmanjka. Ko se zemlja malo posuši, še vedno sadimo tulipane in kmalu bomo vrtni-
ce, odstranjujemo odpadlo listje, še vedno kosimo trato in skrbimo za nove potaknjence. 
Potrebno je misliti tudi na zaščito pred mrazom z agrokoprenami, delamo zastirke, na-
biramo smrekove veje ali pa se odločimo za zavarovanje s slamo. Pridni bomo še vsaj do 
konca novembra. Pridne ročice pa so le ena izmed vrlin Posavk, ki smo jih obiskali in jih 
na kratko predstavljamo v nadaljevanju. Vse črpajo energijo iz cvetja in si želijo, da bi čim 
več ljudi spoznalo veliko veselje, ki ga prinaša skrb za cvetje, in da bi jim takšna ljubezen 
pomagala tudi skozi težje trenutke.
Dragi ljubiteljski vrtnarji, naj bodo vaši dnevi čim daljši, da vas ne bo prehitro iz vrtov 
pregnala tema, do prihodnjega branja pa vam želimo veliko iskrenih in toplih trenutkov,
� Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10

Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

Cvetličarna “Silva”, Trg Svobode 3, Sevnica, tel.: 07 81 627 60
Odpiralni čas: 30.10. od 7.00 do 18.00 ure, 

31.10. od 8.00 do 18.00 ure, 1.11. od 7. do 11. ure

MC cvetlični butik Boštanj, tel.: 07 81 49 330
Odpiralni čas: 30.10. od 8.00 do 20.00 ure, 

31.10. od 8.00 do 18.00 ure, 1.11. zaprto

Cvetlični butik Radeče, Ul. Milana Majcna 3, Radeče, tel.: 03 56 883 88
Odpiralni čas: 30.10. od 7.00 do 18.00 ure, 

31.10. od 8.00 do 18.00 ure, 1.11. od 8.00 do 11.00 ure
Vabljeni tudi na vrtnarijo Fric&Ramovš, Ribniki, Sevnica!

Akcija:
Sadike vrtnic
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marjana godler

Marjana iz Krškega si težko predstavlja domačo hišo 
brez cvetja, zdi se ji, da s cvetjem hiša dobi neko do-
datno vsebino: »Seveda ima človek s cvetjem precej 
dela, a si zopet napolnjen z energijo, ko zagledaš, 
kako je tvoj dom drugačen, ker ima cvetočo obleko.« 
Marjani skrb za cvetje predstavlja veliko sprostitev, 
delo pa se ne konča pri domači hiši, kot prava ljubite-
ljica si je Marjana zasadila cvetje tudi pri vinogradu in 
ob zelenjavnem vrtu na bližnji Libni. Ob pogovoru 
o vrtnarskih začetkih, ko je stanovala še na Kreme-
nu, poudari, da je to, da nam kdaj spodleti, pač del 
vrtnarjenja: »Vsak išče nek svoj način vzgoje cvetja, 
se pa tudi zgodi, da naredimo na primer dve leti vse 
enako, a je rezultat povsem drugačen. To so živa bi-
tja, zato je veliko stvari, ki vplivajo na to, kaj se bo 
dogajalo v koritih ali zemlji.« 
V družbi cvetja se dobro počuti cela družina, tudi 
sinu Tilnu, navdušenemu športniku, narava ne ostaja 
tuja. Načrti za naslednje leto se že kujejo: »Ja, vsa-
ko leto nekaj dodam, nekaj spremenim. Letos sem 
poskušala na balkonih z rumeno-rdečo kombinacijo, 
v mislih pa že pripravljam barvne sestave za leto, ki 
prihaja.« Gotovo pa bo tudi naslednje leto na Mar-
janinem balkonu vsaj kanček rdeče, njene najljubše 
barve.

anICa KodrIČ
Anica iz Župeče vasi je svoj cvetoči vrt pri-
javila na izbor že lani. Letos si je rekla, da 
bo tokrat posadila samo 13 korit z rožami, 
a se ni mogla upreti cvetoči skušnjavi in jih 
je zopet posadila nekaj več. Vsak cvet pose-
bej ji je v veselje in ji da nekaj pozitivnega. 
Zato vidi v dobri luči tudi takšno akcijo, ki 
ljudem vliva voljo in veselje. Skrb za cvetje 
zanjo predstavlja pomemben del dneva, zato 
ji je ob misli na zimo, ki se hitro približuje, 
toliko bolj neprijetno. »Cvetje, narava, vse 
to človeku, ki je bolan, zbuja upanje. Ob si-
vini in hladu, ko se človek ne more posvečati 
barvitemu cvetju, pa hitro postaneš utrujen 
in brez motivacije.« Da ima cvetje zdravilni 
učinek, potrjuje tudi sama. 
Nedvomno pa je zdravilna 
tudi skrb za otroke, se na-
smeji Anica, in opiše kako 
njena vnučka vsakodnevno 
kaže zanimanje za cvetje in 
živali: »Otroci so neverje-
tni! Takoj povežejo stvari 
med sabo, vedo kaj nekoga 
veseli in kaj žalosti. Moja 
vnučka ve, kako rada ima 
njena babica cvetje in se 
ob tem, ko jaz kaj sadim, 
tudi ona izjemno zabava in 
smeji. Tudi ona bi že zali-
vala in sadila, ko še dobro 
hodila ni! Cvetje in otroci 
so gotovo vir veselja in lju-
bezni,« še doda Anica.

joŽICa lUBŠIna
Že desetletja ljudje upočasnijo vožnjo na poti v Kr-
ško, da spočijejo oči na Jožicinem cvetju v Trebežu. 
Odkar sta si z možem pred 40 leti tu ustvarila dom, 
sta hiša in okolica hiše polni bujnega, zdravega cve-
tja, izmed katerega ima Jožica najraje bršljinke: »Vse 
cvetje imam rada, bršljinke pa me spremljajo že vr-
sto let in so res čudovite rože. V času, ko cvetijo na 
balkonu, je moja prva jutranja pot ravno na balkon, 
potem šele pridejo na vrsto drugi opravki. Ko vidiš, 
kako se cvetje dviguje s soncem, kako se prelivajo 
barve, je vse poplačano.« Jožica je samouka vrtnarka, 
ki rada deli svoje znanje s prijatelji in vsemi drugimi, 
ki jo povprašajo po nasvetu. Verjame, da cvetje po-
zitivno vpliva na naše počutje: »Cvetje 
je res polno veselja! In vedno se nekako 
da, če je volja. Jaz sem si srčno želela 
cvetje in tudi, ko so bili otroci še majh-
ni, mož na delu v tujini, jaz v službi v 
Brežicah in hiša v gradnji, sem si zadala, 
da jo bom oblekla v cvetje. Hčerki sta 
mi pomagali pri tem, zdaj to ljubezen 
lahko delim tudi z vnučki.« 
Med fotografijami cvetja pa naletimo 
tudi na sliko, na kateri je ogromen šo-
pek gob, ob tem nam Jožica zaupa: 
»Ja, gozd je čudovit prostor. Letos smo 
pravzaprav nabirali gobe skoraj 4 me-
sece. Pa saj to gre vse nekako z roko v 
roki, naravo moraš spoštovati nasploh. 
Si vzeti čas za opazovanje, zase.« In rav-
no tega si Jožica, ki tudi pozimi ne po-
zna besede »dolgčas«, želi tudi za svojo 
družino – da bi vedno našli nekaj, kar bi 
jih osrečevalo in jim vlivalo sonca. 

Velika izbira:
- rezano cvetje

- lončna krizantema
- nagrobni aranžmaji

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.
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V odlagališče nizko- in srednjeradi-
oaktivnih odpadkov (NSRAO) traj-
no odlagamo odpadke, ki nasta-
nejo pri obratovanju in razgradnji 
jedrskih elektrarn, ter odpadke, ki 
nastajajo tudi pri tako imenovanih 
malih povzročiteljih, kot so bolni-
šnice, inštituti, razne gospodarske 
družbe, ki pri svojem delu upora-
bljajo tudi radioaktivne snovi. Kaj 
so kratkoživi NSRAO, ki bodo odlo-
ženi v odlagališče na Vrbini, je na-
tančno predpisano v slovenski za-
konodaji.
Najpomembneje je zagotoviti 
varnost odlagališča NSRAO, in si-
cer tako pri izgradnji, obratovanju 
in zaprtju. Z namenom zagotoviti 
varnost in sprejemljivost jedrske-
ga objekta za človeka in okolje so 
mednarodne organizacije pripra-
vile priporočila, ki so jih države 
povzele v svojo zakonodajo, poleg 
tega pa ustanovile upravni organ, 
odgovoren za nadzor in prever-
janje varnosti jedrskih objektov. 
Tako je ravnala tudi Slovenija. 
Na splošno velja, da je objekt, kot 
je odlagališče, varen, če je njegov 
vpliv na okolje zanemarljiv, torej 
veliko manjši, kot je naravno ozad-
je sevanja. Za dokazovanje varno-
sti se uporablja tako imenovane 
varnostne analize in preračune. V 
osnovi ločimo varnost odlagališča 
med obratovanjem ter po zaprtju 
odlagališča. 
Med samim obratovanjem preuči-
mo, kaj se z odpadki dogaja, kako 
poteka prevoz, kako se ravna z od-
padki ipd. Na tej podlagi se obliku-
je spisek različnih možnih scenari-
jev; normalnih, če se vse odvija po 
načrtu, ali nezgodnih, če pride do 
nesreče. S pomočjo modelov in iz-
računov nato ovrednotimo vpliv na 
zaposlene ali prebivalce v okolici. 
Da je tak objekt varen, lahko zatr-
dimo, če so rezultati vrednotenja 

Varnost	odlagališča	NSRAO	v	Vrbini

za vsak tak scenarij nižji od pred-
pisanih vrednosti. Podobno ravna-
mo tudi pri dokazovanju varnosti 
za odlagališče po njegovem zapr-
tju. Na podlagi različnih seznamov 
sestavimo možne scenarije. Te lo-
čimo na scenarije normalnih do-
godkov in scenarije, če pride do 
kakršnekoli nesreče. Vsi izračuna-
ni vplivi morajo biti pod vplivi, ki 
so določeni kot dopustni.
Varnost odlagališča NSRAO temelji 
na večpregradnem sistemu. To po-
meni, da odpadkom z več zapore-
dnimi pregradami preprečimo šir-
jenje v okolje. V primeru porušitve 
ali spremembe katerekoli pregra-
de njeno vlogo prevzamejo ostale. 
Odpadki, ki bodo odloženi v odla-
gališče NSRAO v Vrbini, bodo pred 
odložitvijo obdelani, tako da bodo 
ustrezali merilom sprejemljivo-

sti za to odlagališče. V odpadkih 
tako ne bo smelo biti prostih te-
kočin, delež praznin med odpad-
ki bo moral biti ustrezno majhen 
ipd. Ustrezna obdelava odpadkov 
predstavlja prvo pregrado pri var-
nosti odlagališča. Odpadki v so-
dih bodo nato vstavljeni v beton-
ske zabojnike in zaliti s polnilnimi 
maltami. Tako pripravljenim za-
bojnikom rečemo končna pakir-
na enota. Ta s svojimi fizikalnimi 
in kemijskimi lastnostmi predsta-
vlja drugo pregrado. Fizikalne la-
stnosti so tiste, ki preprečujejo in 
zavirajo vdor vode v paket in raz-
širjanje radionuklidov, s kemijski-
mi lastnostmi pa je zagotovljeno, 
da se radioaktivni delci vežejo na 
materiale končne pakirne enote 
in je tudi tako preprečeno razšir-
janje radionuklidov. Betonski za-

bojniki bodo nato vstavljeni v si-
los. Betonski silos valjaste oblike 
bo skopan s površine do globine 
približno 50 metrov in bo skupaj 
z vsemi ostalimi umetno zgrajeni-
mi sistemi predstavljal tretjo pre-
grado. Prve tri pregrade imenuje-
mo tudi inženirske ali umetne, saj 
jih bo zgradil človek.
Četrta pregrada pri zagotavljanju 
varnosti odlagališča je okolje, kjer 
je odlagališče zgrajeno. Odlagalni 
silosi bodo v primeru slovenskega 
odlagališča zgrajeni v nizko prepu-
stnih zemljinah. Te plasti se na lo-
kaciji Vrbina pričnejo približno 10 
metrov pod površino, zgornjih 10 
metrov pa predstavljajo bolj pre-
pustni prodi, v katerih se nahaja 
podtalnica. Na lokaciji najdemo 
vodo na globini približno 4 me-
trov, vendar njena gladina niha; 

odvisna je od višine reke Save. Če 
je ta visoka, se višina podtalnice 
dvigne, če je nizka, pa spusti. Od 
višine reke Save in padavin je od-
visna tudi smer toka podtalnice na 
tem področju. Če je Sava nizka, 
podtalnica teče približno v smeri 
proti reki, če pa je visoka, ta teče 
v smeri stran od Save. V tem pri-
meru narastejo tudi okoliški poto-
ki; pride do poplav in posledično 
zalivanja podzemnih kleti. To se je 
zgodilo tudi ob zadnjih poplavah. 
Teh težav pa niso imeli v NEK, ki 
je najbližje Savi in njeni objekti 
segajo 20 metrov pod koto tere-
na, kajti kot industrijski objekt je 
ustrezno projektirana, izvedena in 
nadzorovana.

Tudi od konfiguracije terena je 
odvisno, katera območja voda po-
plavi in katera ne. Lokacija odla-
gališča je malo dvignjena od osta-
lega terena, tako da jo običajno 
voda ne zalije; poleg tega je pred 
reko Savo zaščitena z nasipom 
NEK. Dodatno bodo vhodi v objek-
te, pomembne za delovanje odla-
gališča, dvignjeni. Objekti bodo 
zgrajeni na nasipu, ki bo tako vi-
sok, da bo varoval odlagališče pred 
maksimalnimi možnimi poplavami 
na tem območju. Tako bosta varo-

vana odlagalni silos in tehnološki 
objekt. Ostali objekti, ki niso po-
membni za jedrsko in sevalno var-
nost, bodo varovani pred popla-
vami z nižjo povratno dobo. Pred 
poplavami bo varovana tudi dosto-
pna cesta do odlagališča.
Varovanje pred poplavami je ključ-
nega pomena predvsem med obra-
tovanjem odlagališča. Po kon-
čanem obratovanju, ko bo silos 
zaprt, bo njegov najvišji del segal 
približno 5 metrov pod nivo pod-
talnice. Samo nihanje le-te in po-
plave na varnost objekta ne bodo 
imeli vpliva. Glede na gibanje 
podtalnice bo lokalno, na podro-
čju, kjer bodo poplave, prišlo do 
manjših sprememb tlakov v spo-

dnjih manj prepustnih plasteh, 
kar pa ne bo imelo vpliva na var-
nost odlagališča.
Kljub že izvedenim študijam, 
ki preiskujejo medsebojni vpliv 
vseh štirih zgoraj naštetih pre-
grad in ki potrjujejo varnost re-
šitev, bo ARAO tudi v prihodnje 
s pridobivanjem novih podatkov 
o naravnem okolju, o projektu 
odlagališča in odloženih odpad-
kih ter z optimiziranjem rešitev 
ponovno preverjala in dokazova-
la varnost odlagališča.

Številni znanstveniki so po začetnih spoznanjih o radioak-
tivnosti usmerili svoja raziskovanja na to področje. Še po-
sebej uspešen je bil Ernest Rutherford, novozelandski fizik 
in »oče« jedrske fizike, ki je večino svojega ustvarjalnega 
obdobja preživel v Angliji. Da bi ugotovil, kakšne narave je 
radioaktivno sevanje, ki ga oddaja radij, je leta 1899 izve-
del poizkus, v katerem je žarke iz uranove soli usmeril pre-
ko močnega magnetnega polja. Žarki so se odklonili v tri 
snope: en snop je bil najbolj odklonjen, drug snop je bil le 
rahlo odklonjen, vendar v nasprotni smeri od prvega, tre-
tji snop pa sploh ni bil odklonjen in je bil usmerjen narav-
nost. Ker magnetno polje deluje le na nabite delce, je tako 
dokazal, da je radioaktivno sevanje radijevega vira sesta-
vljeno iz treh različnih vrst: pozitivno nabitega alfa sevanja 
(jedro helija, ki ga sestavljata dva protona in dva nevtro-
na), negativno nabitega beta sevanja (običajno je to elek-
tron) in še enega sevanja, na katerega pa magnetno polje 
ni vplivalo. Tretjo vrsto sevanja je raziskal Francoz Paul Vil-
lard leta 1900 in ugotovil, da gre za elektromagnetno valo-
vanje z zelo majhno valovno dolžino ter veliko frekvenco, 
ki pa je zelo prodorno. Raziskovanja sevanja radioaktivnih 
snovi so znanstveniki nadaljevali in določili njihove lastno-
sti, kot na primer vloga razpolovnega časa glede na začetno 
aktivnost snovi, spremembe v jedru glede na vrsto sevanja 
(prehodi v osnovno stanje, pretvorba kemijske sestave sno-
vi, izotopi) ter prodornost različnih vrst sevanja v okolju. 

Vzporedno z raziskovanjem sevanja pa so se oblikovala po-
polnoma nova področja znanosti. Zaradi lastnosti radio-
aktivnega sevanja, da ga človek z lastnimi čutili ne more 
zaznati, se je oblikovala nove veja razvoja merilnih instru-
mentov za  merjenje sevanja. Merilne naprave so temeljile 
na učinkih, ki jih sevanje povzroči pri prehodu skozi detek-

cijski medij in so zajemale plinske, scintilacijske, polprevo-
dniške detektorje ter osebne dozimetre. Prav tako so znan-
stveniki raziskave usmerili v proučevanje posledic sevanja 
na organizme in človeka, saj so že prvi raziskovalci, kot de-
nimo Marie Curie, javno svarili ter opozarjali na dejstvo, da 
so biološki vplivi sevanja na človeka premalo poznani in še 
neraziskani. Med prvimi je bil ameriški zdravnik in genetik 
Hermann J. Muller, ki je leta 1927 objavil odmevno delo o 
vplivu in povezavi radioaktivnega sevanja na razvoj genet-
skih mutacij in kromosomskih sprememb. V to obdobje sodi 
tudi ustanovitev Mednarodnega komiteja za radiološko za-
ščito-ICRP (International Committee for Radiation Protec-
tion, 1928), ki je pričelo postavljati kriterije in usmeritve 
za zaščito pred sevanji. 
 
Kljub temu je v prvi polovici 20. stoletja vladala splošna 
fascinacija in navdušenje nad novo odkritimi radioaktivni-
mi snovmi, ki se je kazalo tudi v proizvodnji in trženju raz-
ličnih bolj ali manj nenavadnih pripomočkov in predmetov. 
Radioaktivne snovi so se uporabljale za različne namene, 
predvsem so bili med ljudmi popularni radijevi preparati, 
ki so se svetili v temi. Zaradi izredno velikih energij, ki jo 
radijeve kot tudi druge radioaktivne snovi oddajajo, so pro-
izvajalci zelo različnih proizvodov želeli vključiti ali pove-
zati radioaktivnost s svojimi izdelki. Pogosta je bila upora-
ba radioaktivnih snovi v kozmetičnih proizvodih in čistilih 
(kreme, zobne paste, celotne kozmetične linije, britvice 
za britje, kondomi, čistila in mila) ter v prehrambni indu-

striji (zdravilna voda z radijem, izdelava kruha in peciva z 
radijem, čokolada s poživljajočo močjo radija, ostali izdel-
ki kot sladoled in pivo). Radioaktivne snovi so uporabili celo 
kot zabavno in poučno igračo za otroke, s posebno opremo 
za mlade raziskovalce, ki je vsebovala pravi majhen labo-
ratorij z dvema radioaktivnima viroma (uranovo rudo in ra-
dijem). Radioaktivne snovi so uporabljali pri izdelavi naj-
različnejših osebnih predmetov, na primer pri ročnih urah, 
kjer so številčnico na uri prebarvali z radijem, ki je zara-
di oddajanja energije omogočal odčitavanje časa tudi po-
noči. V uporabi so bile zobne proteze, kjer je bil porcela-
nastemu prahu dodan uran, da bi proteze zaradi lastnosti 
urana dobile videz pravih zob. Za razvedrilo so na zabavah 
ponujali atomske koktajle, ki svetijo v temi. V prodajalnah 
čevljev so bili nameščeni celo rentgenski aparati, s kate-
rimi so uporabniki lahko preverili ustreznost obutve glede 
na velikost noge. Radioaktivnost je postala v očeh javnosti 
modni pojem in nekaj vsestransko uporabnega.
 
 Dr. Nadja Železnik

Ernest Rutherford, ki je bil leta 1931 za svoje zasluge v 
znanosti povišan v barona Rutherford Nelson-a, je prvi 
poimenoval vse tri vrste radioaktivnega sevanja: alfa, 
beta in gama po prvih treh črkah grške abecede. Bil je 
prvi, ki je dokazal, da se ob obstreljevanju z delci alfa 
en atom (v njegovem primeru dušik) spremeni v drug 
atom (v njegovem primeru kisik). Pri teh poskusih je od-
kril proton. Za te dosežke je leta 1908 prejel Nobelovo 
nagrado za kemijo.
Rutherford je postavil tudi nov model atoma, ki je vodil 
do razvoja Bohrovega orbitalnega modela atoma. Pred-
postavil je, da je večina mase atoma zbrana v zelo majh-
nem, pozitivno nabitem območju atoma — jedru ato-
ma — tega pa obkroža oblak elektronov. Z izračunom je 
Rutherford ocenil velikost atomskega jedra na 10-14 m.

Nekaj primerov množične uporabe radioaktivnih snovi v 
vsakdanjem življenju, 1920 -1940 (vir: www.orau.org)

Razmah	uporabe	radioaktivnih	snovi	

Učinki magnetnega polja na radioaktivno sevanje
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Lokacija odlagališča v poplavah 19. septembra 2010

Tloris bodočega odlagališča 
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ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI KRŠKO

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v občini Krško

Eden izmed pomembnejših dolgoročnih ciljev Občine Krško je gradnja odprtega širokopasovna omrežja na območjih, kjer širokopasov-
no omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo le-tega s strani operaterjev. S tovrstno infrastrukturno opremljenostjo se 
bodo povezala naselja v lokalni skupnosti ter zainteresirani končni uporabniki. Odprto omrežje elektronskih komunikacij bo omogoča-
lo vsem operaterjem in ponudnikom storitev elektronskih komunikacij vstop v širokopasovno omrežje, preko katerega bodo lahko ponu-
dili svoje storitve končnim uporabnikom tega omrežja. Širokopasovno omrežje bo omogočilo tudi nadgrajevanje obstoječega kabelskega 
omrežja s ciljem postopne integracije kabelskega sistema v širokopasovni sistem.

Velika večina zgrajenega ši-
rokopasovnega omrežja ima 
osnovo v optičnih vlaknih, s 
katerimi se zagotavlja naj-
višjo kakovost, zanesljivost 
in varnost delovanja stori-
tev. Omrežje prihodnosti 
nudi neomejene in simetrič-
ne hitrosti dostopa do inter-
neta, internetne telefonije, 
televizije ter osnovo za vse 
sedanje in bodoče širokopa-
sovne storitve. 

Opis stanja 
telekomunikacijskih 

objektov na področju 
občine Krško pred 

izgradnjo

Po podatkih Telekoma Slo-
venije d.d. le-ta svojo de-
javnost na območju občine 
Krško pokriva iz obstoje-
čih telefonskih central: LC 
Krško, LC Senovo, LC Veli-
ki Kamen, LC Podbočje, LC 
Raka in LC Senuše. Kabelsko 
omrežje iz posameznih tele-
fonskih central je zgrajeno 
s kabli in bakrenimi vodniki 
različnih kapacitet zmožno-
sti prenosa podatkov, ki po-
tekajo delno v zemeljski in 
delno v zračni izvedbi. Sta-
rost kablov in zračnih linij je 
med 2 in 30 let. Drogovi so v 
večini na meji svoje uporab-
ne funkcije in potrebni ob-
nove. Z optičnim omrežjem 
(FTTH – fiber to the home) 
je pokrit tudi manjši del me-
sta Krško. 

Vključevanje tehnologi-
je ADSL je omejeno zaradi 
vključenih večkanalnih na-
prav na omrežju, pri naj-
bolj oddaljenih naročnikih 
pa predstavlja omejitev tudi 
dolžina voda. Ponudniki tele-
komunikacijskih storitev niso 
izrazili komercialnega inte-
resa za gradnjo širokopasov-
nega omrežja na področju 
občine Krško, z izjemo druž-

be Gratel d.o.o, ki je izrazila 
zanimanje za gradnjo široko-
pasovnega omrežja izključ-
no na področju mesta Krško, 
vendar po pozivu navedena 
družba ni pokazala nadalj-
njih aktivnosti. 

Veliko večino zgrajenega 
omrežja, ki je sedaj v lasti 
družbe Telekom, so z lastni-
mi vložki zgradili občani. V 
skladu z zakonom, ki ureja 
vračanje vlaganj v javno te-
lekomunikacijsko omrežje, 
so bila izvedena vračila vsem 
občanom, ki so prekomerno 
vlagali v izgradnjo telekomu-
nikacijskega omrežja, in si-
cer je zakon za prekomerno 
vlaganje postavil mejo 1388 
takratnih nemških mark. 
Samo po postavki za izgra-
dnjo sekundarnih vodov in 
priključkov je bilo posame-
znikom razdeljenih več kot 
3 mio EUR, vrednosti vrači-
la na najbolj redko poselje-
nih delih občine pa je prese-
gla 2.500 EUR na posamezno 
gospodinjstvo. Navedeni po-
datki kažejo, da je bil v pre-
teklosti razvoj komunikacij-
ske infrastrukture predvsem 
na podeželju tesno vezan na 
zagnanost, voljo ter fizično 
in finančno angažiranost po-
sameznikov. Navedeno dej-
stva so bila podprta z veli-
ko mero potrpežljivosti, saj 
so zadnja gospodinjstva te-
lefonske priključke pridobila 
20 in več let za prvimi orga-
niziranimi gradnjami. 

Dolgoročna vizija 
razvoja občine Krško, 

tudi na področju 
informacijske 
tehnologije

Občina Krško se je že zelo 
zgodaj začela zavedati po-
mena tako imenovane infor-
macijske avtoceste, ki ob-
čanom omogočajo storitve, 

povezane z izgradnjo širo-
kopasovnega omrežja, zato 
je Občina Krško ob izgradnji 
in posodobitvah ostale infra-
strukture v občini Krško isto-
časno gradila tudi najsodob-
nejšo optično hrbtenico za 
potrebe širokopasovnih po-
vezav. Ob tem velja omeni-
ti, da gradnja širokopasov-
nih omrežij ni javna služba, 
kar pomeni, da občina tega 
omrežja po veljavnih predpi-
sih ni dolžna in obvezna gra-
diti, kar še bolj velja za gra-
dnjo optičnega omrežja do 
vsakega gospodinjstva, ven-
dar gre za zadovoljevanje 
nujnih potreb občanov ob-
čine Krško s storitvami, ki 
jih zgrajena širokopasovna 
omrežja omogočajo. 

Kljub temu, da občine ni-
majo nobenih zakonskih dol-
žnosti v zvezi z gradnjo širo-
kopasovnega omrežja, se je 
Ministrstvo za gospodarstvo 
odločilo, da nekaj manj kot 
80 mio EUR denarja evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj do leta 2013 razdeli 
med občine, ki so pripravlje-
ne prevzeti izziv in se hkra-
ti zavedajo priložnosti na po-
slovnem, izobraževalnem in 
vsakdanjem življenju obča-
nov, ki jih prinašajo storitve, 
povezane z izgradnjo široko-
pasovnega omrežja. S tem 
namenom je Ministrstvo za 
gospodarstvo dne 14.12.2007 
objavilo Javni razpis za pri-
dobitev sredstev Evropskega 
sklada za Regionalni razvoj 
– ESRR; 2. Razvojna priori-
teta: Gospodarsko-razvojna 
infrastruktura; Prednostna 
usmeritev: 2.2. Informacij-
ska družba; projekt gradnja, 
upravljanje in vzdrževanje 
odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komu-
nikacij v lokalni skupnosti.

Predmet javnega razpisa je 
bilo sofinanciranje gradnje 
odprtih širokopasovnih omre-
žij elektronskih komunikacij 
v lokalnih skupnostih na ob-
močjih belih lis, kjer ni iz-
kazan obstoj komercialnega 
interesa za gradnjo omrež-
ja s strani operaterjev. Bele 
lise so bile za potrebe raz-
pisa definirane kot območja, 
kjer ob času prijave na razpis 
širokopasovni priključki niso 
omogočeni, oziroma kot ob-
močja, kjer novi interesenti 
nimajo možnosti pridobitve 
širokopasovnega priključka, 
četudi na tem območju že 
obstajajo posamezni široko-
pasovni priključki. 

Občina Krško je na podlagi 
izvedenega postopka javne-
ga naročila, ki ga je objavila 
tudi v Evropskem uradnem li-
stu, kot soinvestitorja izbra-
la družbo Kostak d.d. V so-
delovanju Občine Krško in 
podjetja Kostak d.d. je bila 
pripravljena uspešna prija-
va na razpis Ministrstva za 

gospodarstvo za sredstva iz 
evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, za katero je Ob-
čina Krško 14.08.2008 preje-
la sklep o izbiri ponudnika, v 
katerem je navedeno, da bo 
Občina Krško za izvedbo pro-
jekta prejela 6.027.650 EUR 
sredstev. Z navedenimi sred-
stvi je bila izgrajena optič-
na hrbtenica, ki povezuje ob-
močja belih lis s centrom in 
velik del omrežja za dostop 
(sekundarno omrežje) na po-
dročju belih lis. 

Dosedanje aktivnosti

Z evropskimi sredstvi je bilo 
zgrajenih je več kot 120 ki-
lometrov hrbtenične kabel-
ske kanalizacije, za katero so 
bile uporabljene cevi (PEHD) 
2x50 mm, v kataster gospo-
darske javne infrastruktu-
re pa je bilo skupaj vpisanih 
več kot 200 km optičnega 
omrežja.

Zgrajena kabelska kanaliza-
cija omogoča hitro in eno-
stavno zamenjavo obstoječe 
napeljave in kablov, s čimer 
se doseže enostavno pove-
čanje kapacitete omrežja, 
prav tako pa omogoča mo-
žna eventualna popravila, 
ki ne zahtevajo ponovnega 
razkopavanja površin. Zgra-
jeno optično FTTH (fiber to 
the home) omrežje je zaklju-
čeno in se steka v kolokacijo 
(centrala, pop točka) na op-
tičnem delilniku, s katerega 
ima ponudnik storitev zago-
tovljen dostop do uporabnika 
po dveh optičnih vlaknih, z 
namenom zagotavljanja naj-
višje kakovosti, zanesljivosti 
in varnosti delovanja stori-
tev, katere omogoča optično 
omrežje. Zgrajenih je 6 ko-
lokacij (central, pop točk), 
in sicer na lokacijah Kostak 
– Krško, Brestanica, Senovo, 
Zdole, Senuše in Podbočje. 
Omrežje je zasnovano tako, 
da ponudnik širokopasovnih 
storitev lahko vstopa z do-
vodnim kablom preko glavne 
kolokacije - KO Kostak, kjer 
ima po novozgrajenem hrb-
teničnem omrežju zagoto-
vljen dostop do ostalih petih 
kolokacij. 

Ker se v ravninskem delu 
občine predvideva celovi-
ta obnova naselij, je ta del 
odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komu-
nikacij v občini Krško zgrajen 
s polaganjem zračnih samo-
nosilnih optičnih kablov na 
elektro daljnovode, manj-
ši del pa je pokrit z brezžič-
nim omrežjem WiFi), ki prav 
tako omogoča popolno od-
prtost za ponudnika in po-
rabnika storitev. Brezžično 
omrežje (WiFi) je sestavlje-
no iz oddajnih enot, posta-
vljenih na že obstoječih dro-
govih javne razsvetljave, in 
iz sprejemnih enot v samem 

gospodinjstvu, ki omogočajo 
sprejem brezžičnega signala.

Omogočenih 2.881 
novih priključkov

Z do sedaj izgrajenim omrež-
jem je na območju belih lis 
omogočeno 2.881 novih pri-
ključkov na odprto širokopa-
sovno omrežje, s čimer so v 
celoti izpolnjene pogodbene 
obveznosti, ki izhajajo iz po-
godbe z Ministrstvom za go-
spodarstvo, v kateri se je Ob-
čina Krško zavezala, da bo 
omogočila širokopasovni do-
stop 2600 gospodinjstvom. 
Za omogočen dostop se šte-
jejo brezžično pokrita gospo-
dinjstva oziroma gospodinj-
stva, ki se nahajajo manj kot 
200 m od optičnega omrež-
ja, kajti evropska sredstva 
niso namenjena gradnji hi-
šnih priključkov. Podobna 
ureditev je s predpisi regu-
lirano tudi področje infra-
strukture javnih služb, kjer 
morajo stroške individualnih 
priključkov vodovoda, kana-
lizacije in plina nositi lastniki 
nepremičnine, ki se priklju-
čujejo, ne glede na dolžino 
priključka.

S ciljem, da se čim več ob-
čanov priključi na omrežje in 
omrežje tudi dejansko upo-
rablja, je Občina Krško pri-
pravila pravila za nadalje-
vanje gradnje omrežja, na 
podlagi katerih je Občinski 
svet Občine Krško v mesecu 
maju sprejel koncept gra-

dnje odprtega širokopasov-
nega omrežja elektronskih 
komunikacij v občini Krško, 
skupaj z obrazložitvijo pa je 
na voljo na spletni strani Ob-
čine Krško, in sicer na pove-
zavi: http://www.krsko.si/
obcina_projekti_investicije.
php?page_id=1223).

V skladu s sprejetim koncep-
tom je bil dne 24.9.2010. v 
Uradnem listu RS, št. 75/10 
objavljen javni razpis za del-
no povrnitev stroškov izved-
be odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komu-
nikacij v občini Krško in je 
na tem mestu tudi v celoti 
objavljen.

Določila koncepta 
gradnje odprtega 
širokopasovnega 

omrežja

Glede na velik obseg celo-
tnega projekta, omejene fi-
nančne vire ter trajanje pro-
jekta je Občinski svet Občine 
Krško v konceptu določil na-
slednja izhodišča:

1. Pogoj za gradnjo omrež-
ja vključno s hišnim priključ-
kom je pridobljena pravica 
graditi, za kar se šteje no-
tarsko overjena pogodba o 
pridobitvi lastninske ali ka-
kšne druge stvarne oziroma 
obligacijske pravice, ki in-
vestitorju dovoljuje gradnjo 
oziroma izvajanje del na tan-
giranih nepremičninah.

Širokopasovno omrežje

Položitev optičnih kablov

Optična vlakna

CENTRALNA TOČKA VSTOPNA TOČKA 
 V HRBTENIČNO OMREŽJE

KONČNI UPORABNIK LOKALNA DOSTOPNA TOČKA

HRBTENIČNO
OMREŽJE

LEGENDA:
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ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI KRŠKO

V OBJEKTU (nadstropje)
 Aktivna oprema
 nameščena kjerkoli v objektu
 Napajanje AC 230V
 (vtičnica)

UTP kabel cat5e
-  priključitev do računalnika
 ali smernika (angl.: router)

Nik1 PVC kanal
Dim. 15x17 mm
2‘ optični kabel

Nik1 PVC kanal
Dim. 15x17 mm
2‘ optični kabel

Nik1 PVC kanal
Dim. 15x17 mm

Notranja omarica
Pasivna oprema
Dim. 15x20x2 cm

AB PLOŠČA

V OBJEKTU
(pritličje)

V OBJEKTU

ZUNAJ

AKTIVNA OPREMA

- priskrbljena od ponudnika storitev
- potrebuje napajanje AC 230
- namestitev opreme kjerkoli v objektu

NOTRANJA OPTIČNA OMARICA

-  pasivna oprema
-  priskrbljena 
 od upravljalca omrežja

DOVODNI OPTIČNI KABEL

DOVOD

IZVOD

POVEZOVALNI KABEL
2X ENOŽILNO VLAKNO
npr.: 9/125μm SC/UPC

UTP kabel cat5e
- priključitev do računalnika ali usmernika (angl. router)

OPOMBA:
Dovodni optični kabel in notranjo optično omarico izvede izvajalec del.
Aktivno opremo in izvodni kabel priskrbita in izvedeta lastnik objekta in 
ponudnik TK storitev.

Objekt: Širokopasovno omrežje Krško oktober 2010

DETAJL MONTAŽE OPTIČNE OMARICE S PRIKAZOM
PREBOJA ZUNANJE STENE IN POVEZAVO OPREME ZNOTRAJ OBJEKTA

2. Sekundarno (dostopov-
no) optično omrežje sesta-
vlja kabelska kanalizacija 
ter optični kabli (SM-single 
mode), lokalne dostopov-
ne točke ter z njimi pove-
zani tehnološki objekti. Se-
kundarno optično omrežje 
je namenjeno za neposre-
dno priključevanje stavb na 
posameznem poselitvenem 
območju. 

3. Priključek stavbe je del 
omrežja, ki poteka od lo-
kalne dostopovne točke do 
stavbe, ki se priključuje. Se-
stavni del priključka je tudi 
preboj v objekt in priključna 
doza. Če je treba priključiti 
na omrežje več stavb iz ene 
dostopovne točke, se šte-
je za sekundarno omrežje, 
omrežje do razcepa za pri-
ključitev zadnjih dveh stavb.

4. Prioritete izgradnje se-
kundarnih vodov in priključ-
kov se določajo na podlagi 
projektantske ocene stro-
ška na uporabnika. Za upo-
rabnika se šteje oseba, ki se 
bo s pogodbo pisno zaveza-
la, da bo v primeru nepri-
ključitve na omrežje v roku 
5 let od roka, ko je priklju-
ček omogočen, plačala Obči-
ni Krško pogodbeno kazen v 
višini 1000 EUR. Prednost pri 
izgradnji sekundarnih vodov 
imajo tista območja, kjer ni 
na voljo priključka kabelske 
televizije.

5. Vrstni red izgradnje 
sekundarnih vodov in pri-
ključkov se lahko spreme-

ni v primeru, da posamezni 
uporabniki izvedejo gradbe-
na dela v lastni režiji.

6. Služnostne pogodbe se 
sklepajo neodplačno. 

7. Občina Krško izvede 
celotno omrežje vključno s 
priključki, razen zadnjih 50 
m do objekta. Posamezniki 
sami v lastni režiji izvede-
jo zadnjih 50 m gradbenih 
in eventualnih obrtniških del 
pred objektom, ki ga imajo 
v lasti (vključno s prebojem 
v objekt in priključno dozo), 
Občina Krško pa zagotovi 
cev, kabel, zaščitni trak, iz-
vede montažna dela in izdela 
projekt izvedenih del.

8. Stroški izgradnje omrež-
ja se posameznim uporabni-
kom (fizičnim osebam), ki 
bodo v roku 14 dni od obja-
ve poziva oziroma najkasne-
je do začetka vezave optične 
spojke, preko katere bo po-
sameznik dostopal do omrež-
ja, izvedli priključke, ne za-
računavajo.

9. Uporabniki, ki v roku ne 
bodo izvedli priključka, bodo 
plačali dejanske stroške pri-
klopa na omrežje.

10. Občina Krško bo s prora-
čunom za leto 2011, 2012 in 
2013 zagotovila sredstva za 
povrnitev stroškov zemelj-
skih del na priključkih in se-
kundarnih vodih, ki jih bodo 
posamezniki zgradili v skla-
du s 5. točko koncepta v la-
stni režiji. 

11. Občina Krško bo v roku 
2 mesecev po sprejemu kon-
cepta objavila javni razpis 
za refundacijo stroškov ze-
meljskih del na priključkih 
in sekundarnih vodih za leto 
2010. Razpisi za leto 2011, 
2012 in 2013 bodo objavljeni 
v roku 2 mesecev po začet-
ku veljavnosti vsakoletnega 
proračuna.

12. Upravičenci po javnem 
razpisu bodo fizične osebe s 
stalnim prebivališčem v Ob-
čini Krško, ki so lastniki stav-
be, do katere so izvedli ze-
meljska dela na priključku 
oziroma na sekundarnem 
omrežju v skupni dolžini več 
kot 50 m v skladu s 5. točko 
koncepta v lastni režiji.

13. Vračilo se izvede v višini 
3 EUR/m izvedenih del, ven-
dar se kot osnova za izračun 
upoštevajo dolžine priključ-
kov in sekundarnih vodov, 
ki na posameznika presega-
jo 50 m.

14. Točka 10., 11., 12. in 
13. se ne uporablja za upo-
rabnike oziroma lastnike sta-
novanjih stavb na področju 
naselij, kjer se je v prete-
klosti gradilo kanalizacijsko 
omrežje in jim je bilo omo-
gočeno sofinanciranje hišnih 
priključkov, za naselja, kjer 
je v tem trenutku predvide-
no brezžično širokopasov-
no omrežje in se bo v priho-
dnjih letih optično omrežje 
gradilo sočasno s kanaliza-
cijskim ter za tiste lastnike 
stanovanjskih stavb, ki imajo 

omogočen priklop na omrež-
je kabelske televizije.

15. Širokopasovno omrež-
je mora omogočiti nadgraje-
vanje kabelskega omrežja in 
omogočiti postopno integra-
cijo kabelskega sistema v ši-
rokopasovni sistem.

Kako do priključka

Priključki in sekundarni deli 
se izvajajo po projektu, ki je 
bil pripravljen v sodelovanju 
s koordinatorji po posame-
znih območjih, ki so vklju-
čevali tudi lastnike zemljišč. 
Vpogled na predviden potek 
tras je dostopen preko inter-
neta na strani Prostorsko in-
formacijskega sistema PISO: 
http://www.geoprostor.net/
PisoPortal/. V sklopu tega 
projekta so že pridobljena 
vsa potrebna soglasja od pri-
stojnih soglasodajalcev. Go-
spodinjstva, ki se nahajajo v 
neposredni bližini zgrajene-
ga omrežja, bodo pisno ob-
veščena o predvidenem da-
tumu polaganja cevi. 

Vrstni red obveščanja in po-
sledično izvedbe bo odvisen 
od podpisanih služnostnih 
pogodb na določenem podro-
čju, saj je pridobljena pravi-
ca graditi predpogoj za gra-
dnjo. Vsi posamezniki, ki so 
v preteklem letu prejeli va-
bilo za podpis služnostnih po-
godb, so lastniki nepremič-
nin, po katerih je predvidena 
gradnja. V kolikor pogodb še 
niso podpisali, lahko pogod-

bo podpišejo pri notarju Bo-
risu Pavlinu v Krškem. Vsi, ki 
bodo imeli izvedena zemelj-
ska dela in preboj v objekt 
na v obvestilu določen dan, 
jim bodo s strani Občine Kr-
ško plačani izvajalci položili 
kabelsko kanalizacijo, kar je 
predpogoj za izvedbo mon-
tažnih del in fizično priklju-
čitev na omrežje.

Izvajanje  
zemeljskih del

Izkopan mora biti jarek glo-
bine 80 cm. Dno kabelskega 
jarka je potrebno izravnati 
in odstraniti vse ostre pred-
mete (kamenje), ki bi lahko 
poškodovali cev in kabel. Na 
dnu jarka se izvede kabelska 
posteljica, tako da se nasu-
je droben pesek (zemlja) v 
višini 10 cm. Pri približeva-
nju drugim objektom je po-
trebno paziti, da je kabel od 
temeljev oddaljen najmanj 
30 cm. Posebej je potreb-
no paziti na podzemne ele-
ktrične kable, plinovod, vo-
dovod, telefonske kable in 
druge naprave. Odprtino za 
uvod kabla v zgradbo je tre-
ba narediti nad nivojem pod-
zemnih voda. Strmi uvodi v 
zgradbe niso priporočljivi. 
Za tehnične podatke za iz-
vedbo, še posebej pa za iz-
vedbo prečkanj vodotokov in 
cest, se je potrebno pred iz-
vedbo obrniti na Kostak d.d. 
in po potrebi pridobiti tudi 
ustrezna dovoljenja. Prečka-
nja se praviloma izvajajo s 
podbijanjem. Po izvedbi ze-

meljskih del na področju, ki 
so pokrita iz ene dostopovne 
točke (jaška), bo upravljavec 
v notranji optični omarici za-
ključil optična vlakna za po-
samezno gospodinjstvo in s 
tem operaterjem omogočil 
priključevanje uporabnikov.

Kako do storitev?

Posamezni uporabniki bodo 
storitve lahko naročali pri 
končnih operaterjih, ki se 
bodo odločili za uporabo 
zgrajenega omrežja. Ope-
raterji lahko od 1. oktobra 
do konca meseca novembra 
brezplačno uporabljajo in te-
stirajo zgrajeno omrežje. Do 
tega trenutka svoje storitve 
uporabnikom ponuja družba 
Ansat d.o.o., ostali operater-
ji še vedno proučujejo splo-
šne pogoje dostopa in naje-
ma omrežja in pripravljajo 
ponudbe za uporabnike. 
Operaterji bodo tržili svoje 
storitve direktno do uporab-
nikov v skladu z njihovo po-
slovno politiko.

Skica	priklopa	nepremičnine	z	razlago:

za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na družbo Kostak d.d. na telefon 07/48 17 260.
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ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI KRŠKO
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ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI KRŠKO

Javni	razpis	za	delno	povrnitev	stroškov	izvedbe
odprtega	širokopasovnega	omrežja	

elektronskih	komunikacij	v	občini	Krško

DELNO POVRNITEV STROŠKOV IzVEDBE ODPRTEGA ŠIRO-
KOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIh KOMUNIKACIJ V 
OBČINI KRŠKO«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravo-
časno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zah-
tevanimi prilogami.

VII.	 	POSTOPEK	OBRAVNAVE	VLOG

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo 
vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno in sicer vsak 
prvi torek v mesecu. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj 
pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne 
vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so 
navedeni v 2. točki II Splošni pogoji za pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zapored-
ju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog 
več kot je na voljo razpoložljivih sredstev glede na namemb-
nost sofinanciranja, bodo imele prednost vloge, ki bodo pri-
spele prej. 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom 
v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog pre-
jemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in predloženih doka-
zilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena 
pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obve-
znostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transak-
cijski račun upravičenca v roku 30 dni od začetka veljavno-
sti pogodbe.

VIII.	 NADZOR	IN	SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izva-
ja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad pora-
bo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo pri izvedbi 
priključitve na širokopasovno omrežje pa izvaja predstavnik 
upravljavca Kostak d.d. 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 
za namen, za katerega so bila dodeljena ali pa so bila dode-
ljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik 
prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zah-
tevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Pre-
jemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

Občina Krško

I.	 PREDMET	RAZPISA
Predmet javnega razpisa je delna povrnitev stroškov izved-
be odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komuni-
kacij v občini Krško na podlagi sprejetega sklepa o potrditvi 
koncepta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elek-
tronskih komunikacij v občini Krško, katerega je sprejel Ob-
činski svet Občine Krško na svoji 39. seji, dne 17.5.2010 (po-
vezava: http://www.krsko.si/obcina_projekti_investicije.
php?page_id=1223).

II.	 SPLOŠNI	POGOJI		
ZA	PRIDOBITEV	SREDSTEV

1. Splošni pogoji kandidiranja:
• upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe s stal-

nim prebivališčem v občini Krško, ki so lastniki stano-
vanjske stavbe, do katere so izvedli zemeljska dela na 
priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni 
dolžini več kot 50 m v lastni režiji.

2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij:
• podeljena pravica graditi, za kar se šteje notarsko 

overjena pogodba o pridobitvi lastninske ali kakšne 
druge stvarne oziroma obligacijske pravice, s katero 
se dovoljuje gradnja oziroma izvajanje del na vseh ne-
premičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti članov 
gospodinjstva, ki bodo potrebne za gradnjo širokopa-
sovnega omrežja,

• zapisnik o prevzemu del, 
• skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu je potrebno 

upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na širo-
kopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen 
v primeru, da bi bila izvedba odprtega širokopasov-
nega omrežja elektronskih komunikacij nesorazmer-
no draga).

3. Povračilo stroškov izvedenih del:
• vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, ven-

dar se kot osnova za izračun upoštevajo dolžine pri-
ključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika pre-
segajo 50 m.

III.	 VIŠINA	SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 
2010, po programu 13069001 Investicijska vlaganja v teleko-
munikacijsko omrežje, pod proračunsko postavko 4426 – Ši-
rokopasovno omrežje, v višini 200.000,00 EUR.

IV.	 UPRAVIČENI	STROŠKI
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v zvezi z gradbe-
nimi in eventualno obrtniškimi deli ter se povrnejo v višini 
3 EUR/m izvedenih del, pri čemer se kot osnova za izračun 
upoštevajo dolžine priključkov in sekundarnih vodov, ki na 
posameznika presegajo 50 m. 

Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na podro-
čju naselij, kjer se je v preteklosti gradilo kanalizacijsko 
omrežje in jim je bilo omogočeno sofinanciranje kabelske 
kanalizacije v okviru javnega razpisa za sofinanciranje indi-
vidualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistil-
nih naprav za komunalne odpadne vode, niso upravičeni do 
kakršnekoli refundacije. Navedeno velja tudi za uporabni-
ke v naseljih, kjer je v tem trenutku predvideno brezžično 
širokopasovno omrežje in se bo v prihodnjih letih optično 
omrežje gradilo sočasno s kanalizacijskim ter za tiste lastni-
ke stanovanjskih stavb, ki imajo omogočen priklop na omrež-
je kabelske televizije.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

V.	 VSEBINA	VLOGE

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevani-
mi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dne-
va objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago 
na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško (CPT Kr-
ško), Cesta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT 
Krško (www.cptkrsko.si) pod rubriko Aktualno in na spletni 
strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni razpisi. 

VI.	 ROK	IN	NAČIN	PRIJAVE

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na 
naslov: 

Center za podjetništvo in turizem Krško
Cesta krških žrtev 46
8270 Krško 

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedelj-
ka v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi torek v 
mesecu. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do 
prvega ponedeljka v mesecu oktobru, vloge se bodo spreje-
male do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega po-
nedeljka v mesecu novembru. 

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti od-
dan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAzPIS zA 

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 08/10) Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško objavlja: 

Javni razpis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško
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Dosedanji in novi župan ob-
čine Krško Franc Bogovič je, 
kot je povedal na ustanov-
ni seji občinskega sveta, za 

profesionalno podžupanjo 
imenoval Ano Somrak, kate-
re področje dela bo urejanje 
prostora in varstvo okolja, 
sodelovanje in usklajevanje 
s krajevnimi skupnostmi, skrb 
za pomoč na področju zašči-
te in reševanja ter področje 
romske problematike.

Ob dnevu reformacije vas vabimo na prireditev
 

DALMATINOVA BIBLIJA 
PONOVNO MED KRŠKIMI 

KNJIŽNIMI ZAKLADI

2. november 2010, ob 18.00 uri, 
Dvorana v parku Krško

O pomenu Dalmatinove Biblije bo 
spregovoril dr. Mihael Glavan. 

Vljudno vabljeni!

Župan občine Krško Franc Bogovič je kot predsednik par-
lamentarnega odbora za kmetijstvo 11. oktobra gostil čla-
ne parlamentarnega odbora za kmetijstvo Republike Ciper.

V Krško je prispela delegacija parlamentarnega odbora za 
kmetijstvo v Republiki Ciper, ki jo je sprejel župan občine 
Krško in predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo 
Franc Bogovič. 

Obisk so pričeli z ogledom sadjarskega podjetja Evrosad 
d.o.o. Krško, kjer so si ogledali proizvodnjo in novo sortirno 
linijo. Na okrogli mizi, ki je potekala v prostorih Evrosada, 

je bil prisoten tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije Ciril Smrkolj. Nato je delegacija odšla na ogled 
Valvasorjevega kompleksa in Mestnega muzeja Krško, kjer 
so spremljali tudi predstavitev Fakultete za energetiko. Sle-
dil je ogled etnološkega muzeja Cvičkov hram na Raki, kjer 
je beseda tekla o deležu kmetijskih zemljišč v Sloveniji, or-
ganizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice in pogojih za vino-
gradništvo.

Obisk so nadaljevali z ogledom Hidroelektrarne Blanca, ob 
temi o pomembnosti izgradnje celotne verige hidroelektrarn 
na spodnji Savi za poplavno zaščito mest ob reki in ekonom-
skih učinkih hidroelektrarn.

Obisk	odbora	za	kmetijstvo	
parlamenta	Republike	Ciper

Očitno je regija Posavje v za-
dnjih tednih pod hudimi pri-
tiski s strani vlade Republike 
Slovenije, saj se iz tedna v 
teden dogajajo poizkusi uki-
njanja vitalnih regijskih in-
stitucij.

Na vlado Republike Slovenije 
sem naslovil očitek, da želi 
iz Posavja narediti provinco, 
v kateri se sistematično uki-
njajo pokrajinske instituci-
je, ki so bile v sedemdesetih 
in osemdesetih letih formira-
ne v Posavju. Koncept poli-
centričnega razvoja Republi-
ke Slovenije, ki je v teh letih 
temeljil na razvoju osemin-
petdesetih občin, je formiral 
tudi številne pokrajinske in-
stitucije. Velika večina členi-
tev Slovenije na pokrajinske 
enote je predvidevala 12 do 
14 pokrajin.   

Smelim odločitvam iz teh let 
smo lahko hvaležni, da je da-
nes Slovenija poseljena tudi 
na podeželju ter da se Slo-
venija razvija tako v mestih 
kot na podeželju. Posledi-
ca teh odločitev je tudi da-
našnje stanje v Sloveniji, ko 
je razkorak med najmanj in 
najbolj razvitimi statistični-
mi regijami mnogo manjši 
kot v večini evropskih dežel.

Kot član odbora za lokal-
no samoupravo v državnem 

Odločen	NE	vladnim	ukrepom
zboru RS sem sodeloval na 
zadnji seji odbora za lokal-
no samoupravo evropskega 
parlamenta v prejšnji sesta-
vi in predstavnikov vseh 27 
parlamentov držav članic EU. 
V zaključnem poročilu odbo-
ra evropskega parlamenta ob 
koncu mandata so nam pred-
stavili pogled na razvoj lokal-
ne samouprave v EU.

Kot največja problema v ra-
zvoju lokalne samouprave 
sta bila izpostavljena nasle-
dnja problema:

• vedno večja koncentraci-
ja prebivalstva v velikih 
mestih, kar za sabo prite-
gne številne probleme ur-
banih središč, kot so velike 
dnevne migracije, neurejen 
mestni promet, velika one-
snaženost zraka v mestih, 
socialni problemi, veza-
ni na številne brezposelne 
in z njimi povezani prote-
sti, ki trenutno potekajo po 
največjih evropskih mestih. 
Velik problem predstavljajo 
številni brezdomci in nele-
galni priseljenci v  velikih 
mestih.

• zmanjševanje števila pre-
bivalcev na podeželju po-
sledično prinaša odhod mla-
dih s podeželja, staranje 
prebivalstva na podeželju, 
zaraščanje kmetijskih po-
vršin in padec kmetijske 
proizvodnje, zmanjšuje se 
podjetniška dejavnost na 
podeželju in podobno. 

Po mojem globokem prepri-
čanju aktualna vlada RS dela 
usodne napake za razvoj lo-
kalne samouprave v Slove-
niji, saj se pod pretvezo ra-
cionalizacije dela državne 
uprave izvaja velika centra-
lizacija Slovenije, s kate-
ro se želi na neformalen in 
nepošten način ukiniti po-

krajinske institucije v Po-
savju, na Koroškem in No-
tranjskem.

Danes sta na udaru  Splošna 
bolnišnica Brežice, v kate-
ri se želi okrniti dejavnost, 
in Policijska uprava Krško, ki 
jo želijo priključiti Policij-
ski upravi Novo mesto. Gre 
za nesprejemljivo samovoljo 
vlade, kajti Policijska upra-
va Krško nadzira 90 kilome-
trov najbolj frekventne meje 
z Republiko Hrvaško in delu-
je na območju, kjer so var-
nostno občutljivi objekti, kot 
sta Nuklearna elektrarna Kr-
ško in Letališče v Cerkljah ob 
Krki.

V naslednjih korakih bi po-
sledično pravosodni minister 
ukinil oziroma preselil v Novo 
mesto še Okrožno državno 
tožilstvo v Krškem in Okro-
žno sodišče v Krškem, kasne-
je bo na vrsti Zavod za zapo-
slovanje v Sevnici pa Davčni 
urad Brežice in tako dalje. 
Na takšen način bomo v Po-
savju v naslednjih letih iz-
gubili najmanj tisoč kvali-
tetnih delovnih mest, ki se 
bodo zgolj preselila v neka 
večja mesta. 

Očitno današnjim oblastni-
kom ni dovolj, da ukinjajo 
oziroma okrnijo državne in-
stitucije, ampak so v Posavju 
posegli tudi po ukinitvi oziro-
ma pripojitvi drugega ener-
getskega stebra  GEN ener-
gija k Holdingu Slovenskih 
elektrarn.

Opazovalec dobi občutek, 
da je za odgovorne v vladi 
RS samoumevno, da je posa-
vski prostor na razpolago za 
vso energetsko infrastruktu-
ro od hidroelektrarn, termo-
elektrarn, jedrske elektrarne 
do stikališč in daljnovodov, 
kot za radioaktivne odpadke.

V Krškem je bila zaradi po-
trebe razvoja energetike 
ustanovljena Fakulteta za 
energetiko, ki se v primerja-
vi s fakultetami v Ljubljani 
in Mariboru financira v veli-
kem odstotku iz sredstev Ob-
čine Krško. To je očitno cena, 
ki jo mora plačati provinca v 
naši državi, če želi sama skr-
beti za razvoj svojega oko-
lja.

Ocenjujem, da je drugi ener-
getski steber zelo pomem-
ben projekt tako z vidika za-
gotavljanja stabilne oskrbe 
z električno energijo, zago-
tavljanja konkurenčne cene 
električne energije in  vpli-
vov na okolje. 

Za lokalno območje je naj-
pomembneje, da imamo 
z drugim energetskim ste-
brom jasnega nosilca jedr-
skega programa v Sloveniji. 
To nam zagotavlja večjo var-
nost v našem okolju, saj so 
zagotovljena sredstva za mo-
dernizacijo in vzdrževanje 
celotnega kompleksa NEK v 
bodoče. 

Ravno tako lahko z goto-
vostjo trdimo, da imamo 
končno v Sloveniji jasnega 
sogovornika s  hrvaškim so-
lastnikom NEK. GEN energija 
je tudi zelo pomemben sogo-
vornik pri umestitvi in izgra-
dnji odlagališča nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov. 
V okviru razvojnega oddelka 
GEN energije imamo tudi ja-
sno določenega in kompeten-
tnega sogovornika v postop-
ku podaljšanja življenjske 
dobe delujoče NEK kakor 
tudi sogovornika ob eventu-
elni širitvi jedrskega progra-
ma pri nas.

V želji prebivalcem Posavja 
omogočiti dostojno življenje 
v regiji Posavje in kot odgo-
vor na poskuse centralizaci-
je Slovenije bom storil vse, 
kar je v moji moči, da se tem 
nameram v Posavju čimbolj 
enotno upremo, ne glede na 
to, iz katere občine kdo pri-
haja in ne glede na to, ali 
smo simpatizerji ali naspro-
tniki vladne koalicije.
 Franc Bogovič, 
 župan občine Krško

Ana	Somrak	
še	naprej	
podžupanja
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spregovoril slavnostni govor-
nik Milan Gorjanc, člana sve-
ta Združenja borcev za vre-
dnote NOB Slovenije. 

Brezplačni	test	hoje
Na atletskem stadionu ob Ekonomski in trgovski šoli bo da-
nes, 28.10.2010, ob 15. uri vodeni test hoje na 2 km (or-
ganizira Zdravstveni dom Brežice). 

Kaj je test hoje? 

Test hoje na dva kilometra je enostaven način preverja-
nja lastne telesne zmogljivosti. Vsakdo razdaljo prehodi po 
svojih sposobnostih, čim hitreje (toliko, da ne ogroža la-
stnega zdravja) in čim bolj enakomerno. Na cilju natanč-
no izmerijo čas hoje in srčni utrip, na osnovi teh podatkov, 
ter še glede na starost, spol, telesno težo in telesno viši-
no, pa vam izračunajo telesno zmogljivost, ki je zasnovana 
na osnovi sposobnosti porabe O2/kg/min. Vsakdo dobi tudi 
priporočila glede telesne aktivnosti, da bo ugodno vplival 
na svoje zdravje in telesno zmogljivost.

V soboto, 23. oktobra, je 
potekal 34. pohod po poteh 
Brežiške čete. Družabno 
srečanje borcev, izgnancev, 
planincev in mladine vsako 
leto v dneh pred občinskim 
praznikom budi spomin na 
ustanovitev Brežiške čete 
in narodnoosvobodilni boj. 

Letos je srečanje poteka-
lo v Pečicah. V kulturnem 
programu so se predstavi-
li Pihalni orkester Kapele, 
KUD Oton Zupančič Artiče in 
učenci  OŠ Artiče. Zbrane je 
pozdravila podžupanja ob-
čine Brežice Milena Jesen-
ko, udeležencem pohoda je 

Srečanja krvodajalcev sta se 
udeležila tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan in gene-
ralni sekretar Rdečega križa 
Slovenije mag. Janez Pezelj. 

Predsednica OZ RK Brežice 
Antonija zaniuk je pozdravi-
la zbrane in predstavila pomen 
darovanja krvi, s katero vsako 
leto rešijo številna življenja. V 
l. 2010 je darovalo kri 600 kr-
vodajalcev brežiške občine, v 
organizaciji Rdečega križa že-
lijo vzpodbuditi k darovanju 
krvi tudi mlade. Predsedni-
ca Antonija Zaniuk je skupaj s 
podpredsednico OZ RK Dragico 

Drage občanke in občani, 
iskrene čestitke ob 28. oktobru, 

našem skupnem prazniku!

Vaš župan, Ivan Molan

Priznanja	brežiškim	
krvodajalcem	
GAJ - V prazničnem mesecu so se zbrali tudi večkratni krvodajalci iz občine Brežice in prejeli priznanja 
za darovanje krvi in reševanje življenj. Veteran krvodajalskih akcij, Branko Krošelj iz Sromelj, je ob tej 
priložnosti prejel priznanje za 70 darovanj.

Lazanski podelila priznanja kr-
vodajalcem, ki so darovali kri 
več kot desetkrat in prosto-
voljkam Rdečega križa za delo 
v krajevnih odborih. 

Župan Ivan Molan se je ob 
tej priložnosti zahvalil vsem 
krvodajalcem, ki že toliko 
let nesebično pomagajo z 
darovanjem dela sebe, prav 
posebno zahvalo in prizna-
nje je namenil prostovolj-
kam krajevnih organizacij 
Rdečega križa, ki s prosto-
voljnim delom in organiza-
cijo tradicionalnih srečanj 
starostnikov marsikomu po-

lepšajo dan in s tem podalj-
šajo življenje. 
114 posameznikov je darovalo 
kri več kot desetkrat (10), od 
tega 33 posameznikov več kot 
tridesetkrat (30). Pravi vetera-

ni med krvodajalci so tisti, ki 
so prejeli priznanje za petde-
setkratno (50) darovanje krvi – 
Jože Travnikar iz Brežic in Ana 
Žibert iz Račje vasi, kar šest-
desetkrat (60) sta kri darova-
la Jože Fučko iz Koritnega in 
Karel Srakar iz Črešnjic, pri-
znanje za sedemdesetkrat da-
rovano kri pa je prejel Branko 
Krošelj iz Sromelj. 

Posebna priznanja za večle-
tno predano delo v krajevnih 
organizacijah Rdečega križa 
so prejele prostovoljke So-
nja Petan in Antonija Cizelj 
iz Artič, Marija Milenovič iz 

Cerkelj ob Krki, Anica Ga-
bron iz Brežic, Dragica Kr-
čelič in Fanika Lapuh iz Ča-
teža ob Savi, Marija Lorber 
iz Mrzlave vasi in Antonija 
Klemenčič in Anica Glogov-
šek iz Velike Doline. 
Za glasbeni program so po-
skrbeli člani ansambla Mari-
achi Fiesta en Jalisco. 

Podelitev priznanja Branku Krošlju Nagrajeni krvodajalci z županom Molanom in Antonijo 
Zaniuk

Društva	obeležila	
Dan	invalidov	in	bolnikov	
občine	Brežice
BREŽICE – Društva, ki združujejo bolnike in invalide iz breži-
ške občine, so letos obeležila dan invalidov in bolnikov občine 
Brežice s predstavitvijo svojega dela in preventivnih progra-
mov v avli NC Intermarket. Sobotno dopoldne je k stojnicam 
privabilo številne obiskovalce, saj zdravje kot vrednota po-
vezuje različne generacije. 
Na osrednjem dogodku ob dnevu invalidov in bolnikov ob-

čine Brežice so s predstavitvami modela debelega čreve-
sa ter modela za pregledovanja dojk, razstave ročnih del 
in preventivnimi meritvami telesne teže, telesnega obse-
ga, krvnega pritiska, sladkorja, mineralne kostne gostote 
ter osebnim svetovanjem, sodelovali predstavniki Posavske-
ga in obsoteljskega društva za boj proti raku, Društva diabe-
tikov Posavje – Brežice, Koronarnega kluba Brežice, Društva 
za preprečevanje osteoporoze, Društva Trepetlika (bolniki s 
parkinsonizmom), Društva za fibromialgijo, Združenja INVA-
LID in Zdravstvenega doma Brežice. Predstavniki društev so 
bili z obiskom zadovoljni, saj je bil namen letošnjega dneva 
invalidov in bolnikov občine Brežice v obveščanju širše jav-
nosti o delovanju in preventivnih programih društev. 

Letos	že	34.	pohod	po	poteh	Brežiške	čete

Sončna sobota je na pohod 
privabila številne pohodnike, 
ki so lahko izbirali med dalj-
šo in krajšo verzijo pohoda, 

vsi pa so nadaljevali prijetno 
druženja ob domačih dobro-
tah, ki so jih pripravili do-
mačini.   
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Podpis	koncesijske	pogodbe	–	
vzdrževanje	občinskih	cest
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je s predsednikom upra-
ve podjetja CGP, d.d., Novo mesto Marjanom Pezdircem 
in direktorjem podjetja Gradnje d.o.o., Boštanj Francem 
Povšetom v preteklem tednu podpisal pogodbi za izvaja-

nje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe redne-
ga vzdrževanja občinskih cest v občini Sevnica v letih 2010 
– 2014. Gospodarska javna služba obsega naslednja podro-
čja: vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem 
stanju, vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne varnosti 
in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih 
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevo-
znosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Območje rednega 
vzdrževanja občinskih cest je v skladu z občinskim odlokom 
razdeljeno na sektor I, ki obsega območje severno od reke 
Save in na sektor II, ki obsega območje južno od reke Save. 

Podpis koncesijske pogodbe (Vir: Podjetje CGP Novo 
mesto)

Odprto	širokopasovno	omrežje	
elektronskih	komunikacij
Občina Sevnica je skupaj z občinami Mokronog-Trebelno, 
Trebnje, Šentrupert, Mirna Peč in Žužemberk oddala vlogo 
na drugi javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj za projekt gradnje, upravljanja in vzdr-
ževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih ko-
munikacij v lokalni skupnosti. Cilj javnega razpisa je zgra-
diti odprta širokopasovna omrežja v lokalnih skupnostih na 
tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno 
in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja. V pri-
meru uspešne kandidature bo občina Sevnica pridobila mo-
žnost črpanje sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega 
omrežja, ki ga bo zgradil in nato tudi upravljal in vzdrževal 
izbrani soinvestitor. Soinvestitor bo po dograditvi omrežje 
ponujal vsem zainteresiranim ponudnikom javnih storitev in 
operaterjem omrežij ter jim s tem omogočil dostop do zain-
teresiranih končnih uporabnikov pod enakimi pogoji.

Sofinanciranje	investicij	
v	občini	Sevnica
Občina Sevnica je z načrtom porabe za koriščenje deleža ob-
čine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 23. Člena 
Zakona o financiranju občin, uspešno pridobila dva sklepa, in 
sicer za projekt Sanacija infrastrukture Dolnje Brezovo ter 
za projekt Sanacija lokalne ceste Grahovica - Vrh nad Bošta-
njem. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko bo sofinancirale oba projekta v višini 80% investicije. 
Projekt Sanacija lokalne ceste Grahovica - Vrh nad Boštanjem 
se odvija na 830 m dolgem odseku lokalne ceste. Rekonstruk-
cija navedenega odseka zajema preddela, zemeljska dela, 
zgornji ustroj ter odvodnjavanje. Projekt Sanacija infrastruk-
ture Dolnje Brezovo zajema izgradnjo pločnikov in sanaci-
jo spremljevalne infrastrukture v naselju Dolnje Brezovo.

Otvoritev	rondoja	v	Krmelju
Direkcija Republike Slovenije za ceste in Občina Sevnica sta 
sofinancirali rekonstrukcijo križišča v Krmelju in 21.10. so no-
vozgrajeni rondo predali v uporabo. Hkrati z izgradnjo ron-

doja so uredili tudi cestne priključke, meteorno odvodnja-
vanje ceste, obojestranske hodnike za pešce s prehodi, par 
avtobusnih postajališč, povečali so obstoječe parkirišče, ob-
novili so komunalne vode in na novo zgradili javno razsve-
tljavo. Rondo sta odprla župan Srečko Ocvirk in predstav-
nik Direkcije Republike Slovenije za ceste Tomaž Willenpart.

Rondo v Krmelju (Vir: arhiv Občine Sevnica)
Otvoritev	trga	v	Šentjanžu
Konec meseca oktobra praznuje Krajevna skupnost Šentjanž. 
V sklopu krajevnega praznika so odprli novo urejen trg v Šen-
tjanžu, kjer so zgradili cestno kanalizacijo, razširili cestišče 
ter omogočili možnost izvedbe novih parkirnih mest in ho-
dnika za pešce. S tem se je izboljšala prometna varnost vseh 
udeležencev v prometu, krajevni skupnosti Šentjanž pa po-
meni velik prispevek k urejenosti kraja.

Javna	razgrnitev	prostorskega	
načrta	občine	Sevnica
Od 20. septembra pa do vključno 3. novembra 2010 poteka 
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostor-
skega načrta občine Sevnica in okoljskega poročila. Gradivo 
si v času trajanja 45 dnevne javne razgrnitve zainteresirana 
javnost lahko ogleda na sedežih krajevnih skupnosti in na od-
delku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve so bile v krajevnih skupnostih izvede-
ne javne obravnave, na katerih so predstavniki Občine Sev-
nica kot pripravljalca prostorskega akta in podjetja Struk-
tura d.o.o. kot izdelovalca načrta, udeležencem obravnav 
podrobneje predstavili potek in postopek priprave akta in 
rešitve, ki so prikazane v dopolnjenem osnutku. V času raz-
grnitve lahko zainteresirana javnost poda k predlaganim re-
šitvam v dopolnjenem osnutku svoje pripombe, do katerih 
bo izdelovalec prostorskega načrta, po zaključku razgrnitve, 
pripravil stališča in jih nato uskladil s strokovnimi službami 
Občine Sevnica. V nadaljevanju postopka se do predlaganih 
stališč opredeli Občinski svet na eni prihodnjih rednih sej. 
Tekstualni del gradiva v elektronski obliki si je v času razgr-
nitve mogoče ogledati na spletni strani Občine Sevnica, gra-
fični prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in po-
drobnejše namenske rabe prostora ter prostorsko izvedbenih 
pogojev pa je na vpogled prostorskem informacijskem siste-
mu občin pod rubriko: tematski sklopi – OPN, dopolnjen osnu-
tek; namenska raba. Občina Sevnica ponovno poziva vse za-
interesirane, da si lahko gradivo ogledajo še do 3. novembra 
2010 in do takrat oddajo svoje pripombe, ki jih lahko zapi-
šejo v knjigo pripomb na sedežih KS in na Oddelku za okolje 
in prostor Občine Sevnica oz. pripombe oddajo po pošti na 
predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ob-
čine Sevnica v sklopu razgrnjenega gradiva - pripombe na 
OPN – obrazec.

Sekundarna	kanalizacija	v	
Sevnici	in	Boštanju
Občina Sevnica bo projekt Sekundarna kanalizacija v Sevnici in 
Boštanju prijavila na javni poziv za predložitev vlog za sofinan-
ciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni 
razvojni programi«. Osnovni cilj projekta je celovita ureditev 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice in Boštanja, da 
bo slednje ustrezalo vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte 
narekujejo predpisi in standardi. Z izgradnjo manjkajoče ka-
nalizacije, sanacijo obstoječega omrežja in objektov bo omo-
gočeno optimalno delovanje čistilne naprave ter omogočena 
priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako bodo ustrezno 
zaščiteni odvodniki Sava, Mirna, Sevnična, Drožanjski potok in 
Florjanski graben, saj se bo vsa onesnažena voda, ki se sedaj 
še prosto izliva v vodotoke, preusmerila na čistilno napravo, 
kjer se bo pred izpustom v Savo ustrezno prečistila. Ocenjena 
vrednost projekta je 2.150.000 €. Predvideno je sofinanciranje 
s strani Evropske unije v višini cca. 1,5 mio €.

Pločniki	Dolnje	Brezovo	
Izvajalec del KOP 
Brežice je inten-
zivno pričel z 
deli na projektu 
Pločniki Dolnje 
Brezovo s spre-
mljevalno infra-
strukturo. Pred-
met projekta je 
izgradnja pločni-
ka, javne razsve-
tljave, fekalne 
kanalizacije in 
obnova državne 
ceste. Pred pričetkom del v mesecu septembru je bilo ugo-
tovljeno, da zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi ni 
možno izvesti projektirane fekalne kanalizacije pod predvi-
denim pločnikom. Zaradi navedenega smo zaprosili Direkcijo 
RS za ceste, da fekalno kanalizacijo izvedemo v sredini vo-
znega pasu državne ceste in v skladu s pozitivnim soglasjem  
direkcije ter s projektantom kanalizacije že uskladili izved-
bo na terenu. Izvajalec bo dela izvajal s pomično polovično 
zaporo državne ceste predvidoma do konca leta.

Pločniki Dolenje Brezovo (Vir: arhiv 
Občine Sevnica)

Commenius	–	OŠ	Tržišče
Osnovna šola  Tržišče je vodilni partner v projektu Commeni-
us. V preteklem času se je izvršil obisk udeležencev tega pro-
jekta iz petih držav. Ob tej priložnosti so obiskali tudi sevniški 
grad, kjer jih je sprejel župan Srečko Ocvirk, ki jim je pred-
stavil občino Sevnica ter jih popeljal na krajši ogled gradu. 

Kanalizacija	Log
V izvajanju je pro-
jekt Kanalizacija 
Log. Projekt obse-
ga izvedbo fekal-
ne kanalizacije za 
naselje Log v sku-
pni dolžini 3.170 
m. Glavni kanali se 
priključujejo na že 
zgrajen zbirni kanal 
do čistilne naprave 
Sevnica. Izveden je 
kanal 3.0 vključno z 
vsemi podboji pod državno cesto. V izvajanju so kanal 1.0 
proti kamnolomu, kanal 2.0 ob potoku Mivka in kanal 2.1 ob 
državni cesti v smeri Sevnice. Dela potekajo po terminskem 
planu ter bodo na vseh kanalih predvidoma zaključena do 
meseca junija 2011. Na izvedenih delih kanalizacije bo JP 
Komunala Sevnica postopoma pričela z izvedbo priključnih 
jaškov na parcelno mejo stanovanjskih hiš. 

Kanalizacija Log (Vir: arhiv Občine 
Sevnica)

Oddaja	vlog	za	znižano	plačilo	
vrtca	za	leto	2011
S 1. januarjem se vsako leto na novo določi višina plačila za 
otroke, ki so vključeni v vrtec. Starši, ki želijo uveljavljati 
znižano plačilo vrtca, otroci pa so že vključeni v vrtec, ali 
pa bodo vključeni do konca leta 2010, morajo ponovno vlo-
žiti vlogo praviloma do 15. novembra 2010, najkasneje pa 
do konca meseca decembra 2010. Oddajo jo lahko osebno na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, ali jo po-
šljejo po pošti. Obrazec vloge za znižano plačilo lahko do-
bijo v vrtcu, dosegljiva pa je tudi na spletni strani Ministr-
stva za šolstvo in šport in na državnem portalu E – uprava.

Zaključena	dela	na	
Ajdovskem	gradcu
V preteklem tednu se je zaključila investicija na Ajdovskem 
gradcu, najbolj prepoznavnem arheološkem najdišču v naši ob-
čini. Po delih iz leta 2008, ko je bil obnovljen krstilni bazen-
ček, vodni zbiralnik ter urejena dostopna pot, so se dela v letu 
2010 nadaljevala. V letošnjem letu je potekalo restavriranje 
sten vodnega zbiralnika ter dokončna ureditev dostopne poti s 
postavitvijo stopnic, ograje, odtočnih kanalov in lesene utice z 
montažnim straniščem. Vrednost investicije je znašala 14.000 
EUR, sredstva pa so bila v celoti pridobljena na javnem razpisu 
za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogro-
ženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih 
bo za leti 2010 in 2011 sofinancirala Republika Slovenija. Pro-
jekt je strokovno nadzoroval Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine, Območna enota Celje. Sanacijska dela so tako povečini 
zaključena, v prihodnjih letih pa se bo potrebno lotiti vsebin-
ske in ponudbene plati tega arheološkega parka.

Krajevni	praznik	v	Krmelju	in	
otvoritev	ceste	Hinjce	-	Krmelj
V petek je Krajevna skupnost Krmelj praznovala svoj krajev-
ni praznik z osrednjo slovesnostjo v kulturni dvorani v Krme-
lju. KS Krmelj je v preteklih letih spremenila svojo podobo z 
ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture, ki prinaša hi-
trejši napredek v tem delu občine. Ob kulturnem prazniku je 
občankam in občanom Krajevne skupnosti Krmelj čestital tudi 

župan Srečko Ocvirk ter jim tudi v prihodnje zaželel uspešno 
delo in dobro počutje v njihovem okolju. Napredek v krajevni 
skupnosti Krmelj so obeležili tudi s predajo v uporabo rekon-
struirane ceste Križišče – Hinjce – Krmelj. Investicijo je izve-
dla Občina Sevnica s sofinanciranjem službe Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Rekon-
struirano je bilo skupaj 2,2 km ceste v vrednosti 530.000 EUR.
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DALMATINOVA BIBLIJA PONOVNO MED 
KRŠKIMI KNJIŽNIMI ZAKLADI

• torek, 2. november, ob 18. uri –  
Dvorana v parku, Krško

Ob dnevu reformacije bomo letos praznovanje posvetili Dalma-
tinovi Bibliji, saj smo v krški knjižnici nedavno pridobili original-
ni izvod Dalmatinove Biblije, ki bo tokrat prvič na ogled javnosti. 
Zbranim bo o pomenu Dalmatinove Biblije spregovoril dr. Mihael 
Glavan. Praznovanje so pripravili: Občina Krško, Valvasorjeva knji-
žnica Krško, Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško in Slo-
vensko protestantsko društvo Primož Trubar - Podružnica Posavje.

CIKEL TEMATSKIH PREDAVANJ 
»ZDRAVO ŽIVLJENJE«

• sreda, 3. november, ob 18. uri –  
prostori Radiokluba na Prekopi

V okviru Točke vseživljenjskega učenja na Izposojevališču Ko-
stanjevica na Krki v novembru začenjamo s ciklom predavanj 
o zdravem načinu življenja. Predavala bo dipl. medicinska se-
stra Vlasta Curhalek.

POTOPISNO PREDAVANJE » MOJ CAMINO«
• četrtek, 4. november, ob 19. uri – 

• Izposojevališče Senovo
V okviru Točke vseživljenjskega učenja na Izposojevališču Se-
novo vas vabimo na potopisno predavanje Urške Košenina z na-
slovom »Moj Camino«.

TEMATSKO PREDAVANJE »ZDRAVJE JE V NAŠIH 
ROKAH IN NOGAH«

• četrtek, 4. november, ob 18. uri –  
Dvorana v parku, Krško

Vabimo vas na predavanje avtorice knjige Telo govori ali Zdrav-
je je v naših rokah in nogah Helene Bizjak, ki bo predavala o 
zdravem načinu življenja in o pomenu masaže stopal, kako lah-
ko s pritiskom na določene točke na stopalih zmanjšamo verjet-
nost za posamezne bolezni in ublažimo bolečine.

LITERARNI VEČER S PESNICO NEŽO MAURER 
• sreda, 10. november, ob 18. uri –  

Dvorana v parku, Krško
Ob letošnjem zaključku bralnega projekta za odrasle Valvasorci 
beremo skupaj vas vabimo na literarni večer s priznano sloven-
sko pesnico Nežo Maurer. Z literarno ustvarjalko se bo pogovar-
jala knjižničarka Anja Brilej. Obenem vabimo vse, ki ste tekom 
leta pridno brali knjige iz projekta Valvasorci beremo skupaj, 
da do 4. novembra izpolnjene obrazce prinesete v knjižnico.

PODELITEV DALMATINOVIH ZNAČK
• sreda, 10. november, ob 18. uri – Knjižnica Sevnica

Ob zaključku letošnjega likovno-literarnega natečaja na temo 
Na obisku pri Juriju Dalmatinu, ki je potekal po šolah v Posav-
ju, vas skupaj s Slovenskim protestantskim društvom »Primož 
Trubar« – Podružnico Posavje, Knjižnico Sevnica, OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica in OŠ Jurija Dalmatina Krško vabimo na zaključ-
no prireditev in podelitev Dalmatinovih značk. 

OTROŠKA PREDSTAVA »ZLATI KLJUČEK«
• četrtek, 11. november, ob 17.00 uri –  

mladinski oddelek v Krškem 
Vabljeni na otroško predstavo Zlati ključek v izvedbi Pripove-
dnega gledališča gospodične Bazilike. Predstava Zlati ključek 
je bila nagrajena na Bienalu ustanove lutkovnih ustvarjalcev 
Slovenije leta 2007, z nagrado za inovativen pristop k pripove-
dovanju zgodb z lutko.  

LITERARNI VEČER »LABIRINTI BESED«
• petek, 19. november, ob 19.00 uri –  

Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembru, vas vabi-
mo na pogovor s pisateljem, prevajalcem, urednikom in preda-
vateljem na Oddelku za bibliotekarstvo ljubljanske Filozofske 
fakultete Andrejem Blatnikom. Pogovor bo vodil Goran Milo-
vanović.

PREDSTAVITEV KNJIGE POTEPANJA PO 
GORAH

• četrtek, 25. november, ob 18.00 uri –  
Dvorana v parku, Krško

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembru, vas vabi-
mo na predstavitev knjige Potepanja po gorah, Brežičana Ivana 
Tomšeta, ki je nedavno izšla pri posavski založbi Neviodunum. 

ALI SMO ZA PRAZNIKE RES PRAZNI?
• petek, 26. november, ob 18.00 uri -  

Osnovna šola Jožeta Gorjupa, Kostanjevica na Krki
V okviru Točke vseživljenjskega učenja na Izposojevališču Ko-
stanjevica na Krki vas vabimo na predavanje o praznikih zna-
nega slovenskega etnologa dr. Janeza Bogataja.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V NOVEMBRU

Obiščite nas na novi  spletni  strani

www.knj iznica-krsko.s i

SVET zAVODA LJUDSKA UNIVERzA KRŠKO

na osnovi 48. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 

in na osnovi 25. člena 
Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Krško 

ponovno razpisuje 

prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo di-
rektorja/direktorice zavoda izpolnjevati splošne zakon-
ske in posebne pogoje, skladno s 33. členom Zakona o 
zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju odraslih ter 
53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja, in sicer:

 
• univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri;
• pedagoško-andragoško izobrazbo;
• strokovni izpit;
• pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na 

področju izobraževanja odraslih.

Kandidat/kandidatka mora k vlogi priložiti program vo-
denja in razvoja zavoda za obdobje 5 let.
 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošlji-
te skupaj s pisnimi dokazili v skladu z določili 107. a čle-
na Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
– s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – 
izven kraja prebivališča - zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) 
v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: 

Svet Ljudske univerze Krško
Dalmatinova 6, 8270 KRŠKO, z oznako:

»Prijava na razpis za direktorja/direktorico zavoda«.
 
Kandidat/kandidatka mora k pisnim dokazilom o izpol-
njevanju pogojev priložiti tudi življenjepis. Od kandi-
data/kandidatke se pričakujejo organizacijske in vod-
stvene sposobnosti za vodenje zavoda, aktivno znanje 
angleškega jezika ter znanje vodenja projektov .
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za 
dobo 5 let. 

O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno obveščeni/ob-
veščene v roku, določenim z zakonom. Upoštevali bomo 
samo pravočasne in popolne prijave. Vse dodatne infor-
macije dobite na številki: 488 11 62.

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

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

Mestno gledališče ljubljansko

Molière: SKOPUH
za MODRI ABONMA in IZVEN

sobota, 30.10, ob 19.30 uri

Kot je znano iz zgodovine, je 
bilo v času protireformacije 
na slovenskih tleh edino Dal-
matinovi Bibliji prizanešeno, 
da je niso zažgali, saj je bila 
potrebna pri verskih obredih. 
Tudi zato se jih je ohranilo 
največ izmed del protestant-
skih piscev od Trubarja, Boho-
riča in Dalmatina do Andreja 
Trosta. Po navedbah literar-
nega zgodovinarja dr. Fran-
ceta Kidriča (1880- 1950) naj 
bi pred drugo svetovno voj-
no doma in v tujini (npr. tudi 
v British Museum) obstajalo 
65 Dalmatinovih Biblij, med-
tem ko so kasnejši razisko-
valci odkrili še nekaj izvodov.  
Po tedanjih podatkih so se v 
Posavju nahajali trije izvodi, 
in sicer so imeli enega bre-
žiški frančiškani, ki so mora-
li med drugo svetovno vojno 
mesto zapustiti, dva izvoda 
pa so imeli v krškem kapu-
cinskem samostanu. Izmed 
teh dveh naj bi eden skupaj 
z zbirko Krškega muzejskega 
društva romal v Posavski mu-
zej, drugega naj bi prodali v 
Novo mesto.

Čeprav je v Krškem občasno 
prihajalo do zahtev, da je po-
trebno izvoda iz Brežic ali No-
vega mesta na tak ali druga-
čen način vrniti, so v knjižnici 
ves čas vedeli, da kaj takega 
ni verjetno in da bi bilo po-
trebno najti drugačno reši-
tev. Že kmalu po prevzemu 
vodenja krške knjižnice leta 
2007 se je direktorica Polona 
Brenčič sestala z nekaterimi 
Krčani, za katere je vedela, 
da podpirajo misel o vrnitvi 
oziroma nakupu Biblije, ter 
preko njih ali na lastno inici-
ativo poiskala stike z zbiralci 
starih tiskov, hkrati pa sproži-
la povpraševanje po antikva-
riatih doma in v tujini. 

»Čeprav je krška knjižnica že 
razpolagala z nekaterimi dra-
gocenimi knjigami, nekaj pa 
smo jih v originalu ali faksi-
milih pridobili tudi v zadnjih 
letih,« pripoveduje Brenčiče-
va, »me je ves čas preganjala 
misel, da je brez originalne-
ga izvoda knjige, ki je temelj-
no delo velikega Krčana Ju-
rija Dalmatina naša zbirka 
nepopolna, Krško kot mesto 
pa nekako kulturno osiroma-
šeno!« Še zlasti, pravi Bren-
čičeva, ker je ob poudarjanju  
pomena protestantskih pi-
scev za slovensko kulturo ve-
dno več dogodkov in obeležij 
spominjalo na njihovo pore-
klo iz naših krajev. Na njih nas 
poleg doprsnih kipov v parku 

Krško	ponovno	s	»svojo«	Biblijo
KRŠKO – Kot že nekaj let doslej bodo v sodelovanju Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar 
– podružnica Posavje in soorganizatorjev v Krškem letos svečano obeležili 31. oktober, dan reformacije. 
Prireditev, ki bo v torek, 2. novembra, bo tokrat še posebno uglašena z duhom in dosežki protestantskih 
piscev, ki so slovenskemu narodu dali prvo knjigo v njegovem jeziku. Kako je prišlo do tega, da ima Krško 
po dolgih desetletjih ponovno originalni izvod Dalmatinovega prevoda Biblije in je s tem nekako oprano 
svojevrstne (kulturne) sramote, nam je povedala direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Polona Brenčič.

zaslužnih občanov spominja-
jo ulice, trgi, šoli v Brestani-
ci in v Krškem, od nedavna pa 
tudi park na Vidmu.

Zaposlena tako z rednim de-
lovanjem, številnimi priredi-
tvami, selitvijo mladinskega 
oddelka in pripravami na gra-
ditev nove knjižnice, Brenči-
čeva ni imela veliko časa za 
intenzivnejše iskanje toliko 
želene knjige. Občasno je do 
nje prišla kakšna vest, da se 
je Biblija pojavila na katerem 
od znanih tovrstnih prodajnih 
mest. Tako je lani izvedela, 
da naj bi bila knjiga na vo-
ljo na neki avkciji v Nemčiji, 
in sicer za vrednost od 50.000 
do 80.000 evrov. Vendar so 
bile te informacije največ-
krat prepozne ali nepopolne. 
Zato jo je letos poleti toliko 
bolj vznemirila informacija, 
ki jo je dobila od kolegice, bi-
vše direktorice ene izmed slo-
venskih knjižnic, da je izvod 
Dalmatinove Biblije iz zaseb-
ne družinske zbirke naprodaj. 

Po tehtnem premisleku se 
je odločila, da stopi v akci-
jo sama, brez pomoči ustre-
znih institucij in brez velikega 
pompa: »Zavedala sem se na-
mreč, da v primeru, če ne gre 
za original, vse skupaj nima 
smisla, saj ponatis že imamo. 
Prav tako sem vedela, da ne 
moremo tekmovati z more-
bitnimi zbiralci, ki lahko la-
stnikom ponudijo mnogo višje 
vsote kakor javna institucija 
iz rednih sredstev za nabavo 
knjig. Vprašanje je bilo tudi, 
v kolikšnem času bi lahko za 
odkup zbrali dovolj sponzor-
skih sredstev, še zlasti v seda-
njih gospodarskih razmerah.«

Po nekaj dneh je uspela sto-
piti v stik z lastniki in se do-
govoriti za ogled. Pred tem 
je od poznavalcev pridobi-
la dodatna strokovna navodi-

la, kako zanesljivo prepozna-
ti, da gre za original in nekaj 
drugih koristnih napotkov. 
»Ves ta čas pa je bila v meni 
prisotna bojazen, da bi nas 
kdo prehitel,« opisuje dokaj 
dramatične trenutke svoje-
ga »lova« za dragoceno knji-
go Brenčičeva in nadaljuje: 
»Že v prvih pogovorih sem na-
mreč izvedela, da se za knji-
go zanima tudi nek zbiralec 
iz Nizozemske, zato, po pra-
vici povedano, nisem povsem 
verjela, da nam bo uspelo.«

Končno je prišel dan, ko se 
je, opremljena z belimi ro-
kavicami, povečevalnim ste-
klom in usnjenim kovčkom, 
odpravila na ogled. Kmalu 
se je pokazalo, da gre res za 
original, vendar je knjigo na-
tančno pregledala od strani 
do strani. In sledila je najpo-
membnejša novica. Ko so la-
stniki izvedeli, da naj bi se Bi-
blija nekako vrnila v rojstni 
kraj njenega avtorja, natanč-
neje povedano prevajalca, so 
jo bili pripravljeni prodati po 
zelo sprejemljivi ceni. Resni-
ci na ljubo je treba povedati, 
da je knjiga nekoliko poško-
dovana, manjka ji nekaj stra-

ni, zato je za zbiralce precej 
manj vredna, medtem ko ima 
za Krško velik simbolni po-
men. Za njeno restavriranje 
naj bi bilo potrebno zagoto-
viti vsaj 10.000 evrov, a to je 
že druga zgodba in naloga za 
prihodnost.

Vse do zadnjega, tudi potem, 
ko je imela pogodbo o proda-
ji že v žepu, je bila Brenči-
čeva v skrbeh. Šele ko je bila 
knjiga varno spravljena za 
debelimi zidovi kapucinske-
ga samostana, v katerem se 
nahaja tudi Valvasorjeva knji-
žnica, si je oddahnila. »Kaj 
takega lahko doživiš samo en-
krat v življenju,« pravi Polona 
Brenčič, po poklicu profeso-
rica zgodovine in geografije, 
ki se je pred desetimi leti za-
poslila v Valvasorjevi knjižni-
ci in že takrat pokazala veli-
ko zanimanje in naklonjenost 
do dela v domoznanskem od-
delku, ki ga je do upokojitve 
ustvarjala zlasti Ljudmila Šri-
bar. Tudi po njenem mnenju 
je pridobitev originala Dal-
matinove Biblije iz leta 1584 
svojevrstna krona dolgoletne-
ga dela na tem področju.
 S. Mavsar

Polona Brenčič z 
Dalmatinovo Biblijo
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KRŠKO – Prvi teden v oktobru je že po tra-
diciji namenjen otroški razigranosti, ki ji 
dodajo bogate vsebine, za kar je tudi le-
tos ob pomoči društev, vrtcev in šol po-
skrbela ZPM Krško, ki je učence povabila 
na razne delavnice, ustvarjalnice, špor-
tne igre in zabavne prireditve. Le-teh se 
je od 4. do 10. nabralo več kot ducat, 
dogodki pa so se odvijali v duhu poslani-
ce Mediji za bogatejše otroštvo. Na fo-
tografiji utrinek z ene od prireditev v kr-
ški osnovni šoli.

Čonda	mladinski	prvak	in	
članski	viceprvak	Slovenije
KRŠKO - Letošnja speedway sezona v Sloveniji se je iz-
tekla prejšnjo soboto v Lendavi, kjer so izpeljali za-
dnjo dirko, na kateri je mladi voznik AMD Krško Ale-
ksander Čonda postal viceprvak v članski konkurenci.

Čonda je že na tretji, predzadnji dirki letošnjega skupne-
ga državnega prvenstva Slovenije in Hrvaške septembra 
v Krškem z 2. mestom napovedal boj za visoko končno 
uvrstitev. V 10. vožnji je kljub startu z zunanje pozicije 

uspel premagati najboljšega slovenskega voznika zadnje-
ga desetletja Mateja Žagarja. Treba je sicer povedati, da 
sta Čondi in drugim v boju za visoka mesta šli na roko od-
sotnost najboljšega Hrvata Jurice Pavlica zaradi tekem 
na Poljskem in huda poškodba drugega najboljšega Lju-
bljančana Maksa Gregoriča, vendar je tudi to del športa 
in zato uspeh borbenega Čonde ni nič manjši. 
Na zadnji dirki v Lendavi je slavil Hrvat Jurica Pavlic pred 
Matejem Žagarjem, ki je tako osvojil že 9. naslov prvaka 
Slovenije, Čonda pa je bil tretji. Tudi v skupnem seštev-
ku prvenstva Slovenije in Hrvaške za leto 2010 sta bila 
najboljša Žagar in Čonda, tretji je bil Dino Kovačič (Hr-
vaška). Rezultati ostalih tekmovalcev AMD Krško v član-
skem prvenstvu 2010: 5. Matija Duh, 6. Samo Kukovica, 
7. Aljoša Remih, 11. Matic Ivačič, 13. Marjan Bilobrk in 
14. Žiga Radkovič.
Že v septembru se je končalo skupno mladinsko prven-
stvo Slovenije, Hrvaške in Madžarske, v katerem je zma-
gal mladi Hrvat Dino Kovačič, Čonda pa je bil drugi. S tem 
je postal tudi mladinski prvak Slovenije in odvzel naslov 
lanskemu prvaku Matiji Duhu, ki je letos sicer s samo toč-
ko zaostanka zasedel drugo mesto, sledita klubska kole-
ga Aljoša Remih (3. mesto) in Samo Kukovica (4. mesto), 
vsi člani AMD Krško. S. Mavsar

Čonda je na dirki DP v Krškem »pokadil« tudi 
slavnemu Žagarju. (foto: S. Mavsar)

BUŠEČA VAS - V deževnem in 
hladnem vremenu se je 15. 
teka po vinski cesti s štartom 
in ciljem v Bušeči vasi udele-
žilo 112 tekačev in deset po-
hodnikov. Tekači so na treh 
različnih progah nastopili v 28 
kategorijah.  Absolutni zma-
govalec na 9560 m dolgi pro-
gi je bil Jan Breznik (AK FIT 
Brežice( z novim rekordom 
proge (33’ 03’’), med člani-
cami pa Mateja Šuštaršič (AK 
Portovald, 41’ 45’’). V teku 
na 1800 m sta zmagala Borut 
Tomše (Gostilna pension Les) 
in Urška Bajc (DTP Trebnje), 
zmagovalci otroških tekov na 
610 in 370 m pa so bili Nik 
Vidmar (Trebnje), Tjaša hri-
bar, David hribar (oba ŠD Su-
šica) in Gaja Pinterič (AK FIT 
Brežice). Po končanem teku 
so bili najboljši v kategori-
jah nagrajeni z medaljami in 
praktičnimi nagradami, orga-
nizator, ŠD Sušica, pa je z žre-
bom razdelil praktične nagra-
de tudi med vse sodelujoče.  

Najhitrejša	
Breznik	in	
Šuštaršičeva

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Občina Brežice, Od-
delek za prostorsko načrtovanje in razvoj, objavlja
 

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje 
»ŠOLSKEGA KOMPLEKSA PRI OSNOVNI ŠOLI DOBOVA«

Občina Brežice, kot pripravljavec prostorskega akta, obvešča javnost, da bo v skladu 
z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, javno razgrnila dopolnjen osnutek občin-
skega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »ŠOLSKEGA KOMPLEKSA PRI 
OSNOVNI ŠOLI DOBOVA«.

Skladno z obstoječim planskim aktom je »Območje ob Kapelski cesti – vzhod« namenje-
no centralnim dejavnostim in stanovanjski gradnji s predpisanim načinom urejanja UN-
ureditveni načrt, ZN-zazidalni načrt, kar skladno z veljavno zakonodajo pomeni OPPN – 
občinski podrobni prostorski načrt.

Območje na zahodu meji na lokalno cesto, na severu na območje njivskih površin in 
na jugu na dovozno cesto oziroma na območje že sprejetega OPPN-ja za športne povr-
šine pri OŠ Dobova. Sicer v naravi šolski kompleks obkrožajo kmetijska zemljišča (po-
lja in travniki). 

Območje OPPN se funkcionalno deli na dve podenoti (vrtec, osnovna šola). Vsi objekti v 
kompleksu so funkciona lno navezujejo na predvideno športno površino na jug. 

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje »ŠOLSKEGA KOMPLEKSA PRI OSNOVNI ŠOLI DOBOVA« bo potekala 30 dni, in 
sicer od 29.10.2010 do vključno 29.11.2010. 

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih:
• Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 
• KS Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova

Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava bo v prostorih Krajevne skupnosti Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 
Dobova – sejna soba v prvem nadstropju, dne 17.11.2010 ob 17. uri. Na javni obravnavi 
bodo prisotni predstavniki  Občine Brežice in predstavniki izdelovalca prostorskega akta.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
Predloge in pripombe v zvezi dopolnjenim osnutkom občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za območje »ŠOLSKEGA KOMPLEKSA PRI OSNOVNI ŠOLI DOBOVA« je možno 
vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na 
naslov Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice. Pripombe je možno posredovati do zaključka javne razgrnitve, to je 
do vključno 29. novembra 2010.
 Župan Ivan Molan

KRŠKO - Član Kluba tajskega 
boksa Krško Uroš Veličevič 
je na evropskem članskem 
prvenstvu v disciplinah low 
kick in K-1, ki je potekalo v 
Azerbajdžanu, v poltežki ka-
tegoriji (do 91 kg) osvojil tre-
tje mesto. Na prvenstvu je 
zopet blestela reprezentan-
ca Rusije in naslov prvaka je 

Veličevič	bronast	na	evropskem	prvenstvu

Kozmus	se	
vrača!
BREŽICE - V slovenski jav-
nosti te dni zelo odmeva 
novica, da se olimpijski 
in svetovni prvak v metu 
kladiva Primož Kozmus, 
ki se je lani presenetljivo 
odločil za konec kariere, 
vrača v atletiko. Predse-
dniku vlade Borutu Pa-
horju je namreč zaupal, 
da bo leta 2012 v Londo-
nu branil zlato olimpijsko 
medaljo v metu kladiva. 
Več o Kozmusovih načrtih 
pa v naslednji številki.

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26

Vsaka izbira - sveža izbira!

OTVORITEV
Radeče

četrtek, 4.11.2010 ob 10. uri

sp-radece-otvoritev_260x124.indd   1 27.10.2010   11:07:31

tudi v Uroševi kategoriji pri-
padel predstavniku omenje-
ne države. Srebro je osvojil 
hrvaški reprezentant, nekda-
nji mladinski evropski in sve-
tovni prvak, katerega je Uroš 
pošteno namučil v polfina-
lu, tretje mesto pa si je de-
lil z reprezentantom Srbije. 
Bronasta medalja na evrop-

skem prvenstvu je trenutno 
nedvomno njegov največji 
dosežek, a v klubu so pre-
pričani, da bo tovrstnih do-
sežkov v prihodnosti še več. 
Po 14-dnevnem premoru sle-
di priprava na svetovno pr-
venstvo, ki bo čez leto dni 
na Madžarskem. 
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POROČILI
SO SE

Iz brežiške in novomeške po-
rodnišnice:

• Barbara Sintič, Dolšce – 
dečka,

• Mateja Strgar Resnik, Mali 
Kamen – deklico, 

• Dragana Radjen, Ivandol – 
dečka, 

• Elvira Selimović, Brežice – 
deklico,

• Sabina zorko, Gorjane – 
dečka,

• Mercedes Marx, Brežice – 
deklico, 

• Katja Traven, Sevnica – 
dečka, 

• Maja Kink, Mrzla Planina 
– dečka, 

• Amna Škulj, Sevnica – 
dečka,

• Mihaela Račič, Brežice – 
deklico,

• Miran Košak in Breda 
Blasner, oba iz Krmelja,

• Miro Radić in Sabina 
Pinoza, oba iz Račice, 

• Simon Rangus in Damjana 
Dular, oba iz Jablanc,

• Mitja zalokar in Anamari 
hotko, oba z Drnovega, 

• Goran Levičar iz 
Spodnjega Starega Grada 
in Jasmina Kavčič z Velike 
Doline,

• Admir hotić iz Brežic 
in Adisa Avdičević iz 
Trbovelj, 

• Marjan Vuzem in 
Tea horvatič, oba iz 
Mihalovca. 

ČESTITAMO

Zavod	EMMA	Krško	
Center	za	pomoč	žrtvam	nasilja

07/ 49-06-510, 030/ 616-767 (delavniki 8.00-14.00)
Krizni telefon: 080/ 21-33 (vsak dan 18.00-21.00) 

Strokovna in brezplačna pomoč ženskam, otrokom, 
mladostnikom in mladostnicam ter 

osebam, ki doživljajo nasilje. 

ZAHVALA
Ob nepredvidljivi veliki poplavi hvala g. Jožetu iz Ljubljane, 
ki je edini priskočil na pomoč pri dvigovanju pohištva; štu-
dentom iz Brežic, ki so dva dni pomagali pri čiščenju pro-
storov v hiši in drugih objektih; sinovi družini za nesebično 
pomoč; ge. Pavli Vrtačnikovi, ki je tri dni skrbela za tople 
obroke hrane za vse; Slovenski vojski za odvoz pohištva na 
odpad; g. Slavku Ogorevcu za darovani regal in ge. Petanovi 
za kavč ter vsem, ki v zahvali niso imenovani. Vsem še en-
krat iskrena hvala.  Fanika Lorber, Velike Malence

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6 (stavba stare glasbene šole) v

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 13.00 in 17.00
na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

Pomagali vam bomo pri: iskanju ustreznih delodajalcev, izdelavi načrta 
iskanja zaposlitve, pisanju prošenj in življenjepisov ter pripravi na 

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

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

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62.

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

V Posavskem obzorniku leto XIV, št. 20, četrtek, 30. september 2010 se 
je na strani 8 pojavil članek z naslovom: Odlagališče NSRAO bo protipo-
plavno varno. Vsak bralec opisanega članka začuti poveličevanje izbo-
ra lokacije za odlagališče. Fotografija, ki je sestavni del članka ne pri-
kazuje dejanskega stanja na lokaciji, posebej zaradi rumeno – oranžne 
črte, ki verjetno namenoma prikriva resnično stanje voda na lokaciji. 
Precejšen del lokacije odlagališča je bil poplavljen, kar se je lahko pre-
pričal tudi direktor ARAO gospod Krošelj, saj so ga pri oceni situacije 
opazili prebivalci Libne. Komentarji, ki opravičujejo ali poveličujejo iz-
bor lokacije iz strani ARAO in njenih predstavnikov so najmanj  neresni 
še iz enega vidika. Tla na lokaciji so prodnata, zato pride do prenasiče-
nja tal z vodo, zaradi padavinskih voda, in vode, ki se razliva iz struge 
reke Save. Podtalnica na lokaciji se je dvignila nad koto, najnižjih delov 
po koritih, kjer se je pred regulacijo rečne struge razlivala Sava. V Spo-

dnjem Starem gradu je zaradi poplav zalilo stanovanjske prostore ene 
hiše, večina kleti pa ima še 15. dni po poplavah težave z vdorom pod-
talnice. Skoraj v vseh kleteh smo zaznali poseben vonj po smetišču s ka-
terim smo prebivalci prisiljeni živeti vse od nastanka sanitarne deponi-
je. Podtalnica v samem naselju se je dvignila najmanj za 2,29 m, kar je 
vliv poplav in izliva reke Save. Najmanj skrb vzbujajoča je misel o nači-
nu gradnje odlagališča, ki naj bi skozi dolžino več kot 300 let, nudilo te-
snjenje objekta pred podtalnimi vodami in preprečevanje mešanja pod-
talnih voda, ki ob tovrstnih situacijah zaliva naše domove. Po videnem 
iz posnetkov je hvaljenje varnosti lokacije enako kot hoja po robu pre-
pada. Postavljajo se tudi vprašanja enakih možnosti izselitve v primer-
javi z naseljem Vrbina, saj je naselje Spodnji Stari grad zaradi mešanja 
podtalnih voda bolj ogroženo.
 Mnenja stanovalcev naselja zapisal Andreas Repše

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

PREJELI SMO

Odgovor	na	članek	Odlagališče	
NSRAO	bo	protipoplavno	varno

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

Vabimo	vas	na	brezplačno	delavnico

Kako	zmanjšati	davčno	osnovo	
pri	poslovanju	podjetja?

ki bo v petek, 5. novembra 2010, ob 12. uri 

v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 46, 
8270 Krško, (stara lekarna, 2. nadstropje)

V današnjem poslovnem svetu lahko gospodarski subjekt preživi le, če je konkurenčen. 
Konkurenčnost pa je v veliki meri odvisna od davkov, ki jih podjetja plačujejo državi. Dav-
ki niso nič drugega kot stroški, znano dejstvo pa je, da je vse stroške mogoče zmanjšati. 
Na delavnici boste izvedeli, kako. 

Glavni sklopi delavnice:
• Računovodenje podjetja v poslovnem letu
• Inventura
• Olajšave

Predavala bo davčna svetovalka in članica franšizne skupine 
Simič in Partnerji Alenka Zaman, dipl. ekon.

Na seminarju bo s strani CPT Krško na kratko predstavljeno tudi podporno okolje za razvoj 
podjetništva. Delavnica je namenjena tako potencialnim podjetnikom kot tudi delujočim 
malim podjetjem in samostojnim podjetnikom.

Rok za prijavo: najpozneje do četrtka, 4. novembra 2010. 
Udeležba na seminarju je brezplačna.

Vljudno vabljeni.

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

Center za podjetništvo in turizem Krško
Franc Češnovar

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

• Vlatka zorc, Slovenska vas 
– deklico,  

• Elvisa Alibegić, Senovo – 
deklico,

• Vesna Buben, Krško – 
deklico,

• Melita Kranjčevič, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Tina Urbančič, Senovo – 
deklico, 

• Danijela Klemenčič, Krško 
– deklico,

• Petra Mlakar, Krško – 
dečka,

• Andreja Čepin, Drenovec 
– dečka,

• Monika Pangrčič, Obrežje 
33 – deklico, 

• Irena Marković, Obrežje – 
dečka, 

• Sandra Brce, Brežice – 
dečka.

ČESTITAMO

STUDENEC - 
V septembru 
je svoj časti-
tljivi jubilej v 
gostišču Janc 
na Studen-
cu praznova-
la Marija Švigelj iz Arta (na 
fotografiji). Kljub svojim de-
vetdesetim letom je gospa 
Marija zdrava in še vedno pri-
dnih rok. Ob tej priložnosti 
so jo na praznovanju obiskali 
in jo skromno obdarili pred-
sednik KS Studenec Janoš 
Janc, predstavnika KODI Stu-
denec Peter Rupar in Darko 
Metelko, predsednica KORK 
Studenec Slavica Ivačič in 
članica KORK Bernarda Janc. 

90	let	Marije	
Švigelj

mailto:info@pckrsko.si
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1. nagrada: bon v vrednosti 20,00 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10,00 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 5,00 €  

Geslo 21/2010 številke: 

PORJAVITEV BREz UV ŽARKOV

Nagrade, ki jih podarja FRIzERSKI ATELJE »B«, prejmejo:
1. nagrada: striženje + frizura + samoporjavitveni tretma: 

Tatjana Vučajnk, Dobova
2. nagrada: frizura + antiaging tretma: 

helena Frankovič, Leskovec pri Krškem 
3. nagrada: samoporjavitev obraza: 

Marija zorec, Radeče

Geslo križanke pošljite do četrtka, 4.11.2010, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

CVETLIČARNA hARMONIJA, 
Marjeta Jagodič s.p., P.E. CKŽ 137, Krško

Napovednik 
prireditev

Skozi vaš objektiv

Bralec iz Krškega je v objektiv svojega fotoaparata ujel 
kar dve nevarni luknji. Na levi fotografiji je luknja ozi-
roma nepokrit jašek na pločniku nasproti Job centra, 
na desni pa vdrtina pri tovarni Bor tik ob novi kolesar-
ski stezi od krškega stadiona proti Žadovinku. Naj bo to 
opozorilo pristojnim, da ju zakrpajo, preden kdo stopi 
v katero od lukenj in se poškoduje ...

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

Zgodbe	mesta	Brežice	
in	zaključek	projekta	
»Vodenje	skozi	mesto«

Dne 21.10.2010 smo na Zavodu za podjetništvo in turi-
zem Brežice zaokrožili projekt »Vodenje skozi mesto«, 
v okviru katerega smo označili ulice v mestu Brežice, 
predstavili obzidje in izkopanine, označili drevesne vr-
ste v mestnem parku, izdelali projektno dokumentaci-

jo za umestitev začasnih objektov – sezonskih gostinskih 
vrtov na ulici CPB v mestu, izdali tiskani medij »Mestne 
znamenitosti«, označili pomembnejše objekte v mestu 
ter  trajno označili arheološke izkopanine.

Brežicam je salzburški nadškof leta 1353 podelil mestne 
pravice. Skozi stoletja so mestni prostor oblikovali raz-
lični ljudje, glede na lego in potrebe mesta. S seboj so 
prinašali različna znanja, navade in omike, v mestu pa 
se je kreiral poseben utrip, ki je vanj pritegnil nove pre-
bivalce.

Mestne stavbe in arheološke izkopanine so nam skozi pro-
jekt odkrivale svoje bogate zgodbe. S številnimi sode-
lavci smo jih skrbno beležili v sedanjost z namenom, da 
bi jih ohranili tudi v prihodnosti. Zgodb se v mestu skri-
va še nešteto. Čakajo na nas, da jih odkrijemo in z za-
nosom pripovedujemo našim naslednikom.

 Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

VSTOPNA TOČKA VEM

Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovi-
tev podjetja, seznanimo vas s postopki, ki jih je potreb-
no opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustre-
zne šifre dejavnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z 
možnostjo dostopa do virov financiranja in do finančnih 
sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije,
doregistracije in spremembe podatkov za samostojne 
podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko 
spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na sple-
tnem naslovu www.zpt-brezice.si, si zagotovite najbolj 
sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, 
državnem in evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAzPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in 
o možnostih kandidiranja in pridobitve sredstev s tega 
naslova.

BREzPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne de-
lavnice z aktualnimi temami.

TU SMO zA VAS!

Nudimo vam vse to in še mnogo več! 
Prepričajte se sami! 

zavod za podjetništvo in turizem Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, 
E-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si

S	Posavskim	obzornikom	
na	koncert

Maksima	Mrvice!
Svetovno znani hrvaški pianist Maksim Mrvica se bo pred 
začetkom svoje turneje na Kitajskem ustavil tudi povsem 
blizu nas. Že 12. novembra bo namreč nastopil na solo 
cross-over koncertu v Termah Čatež, kjer vas bo razvajal 
s klasično-modernimi skladbami. Pet srečnežev, ki bodo 
lahko novembra uživali v koncertu, bomo izžrebali med 
prispelimi pravilnimi odgovori na nagradno vprašanje:

Kateri instrument igra Maksim Mrvica?

Odgovor na vprašanje pošljite skupaj s svojimi podatki 
(ime, priimek, za lažje obveščanje  lahko tudi telefon-
sko številko ali elektronski naslov) do četrtka, 4. novem-
bra, na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, s pripisom: »za nagradno igro« ali na sple-
tni naslov marketing@posavje.info. Nagrajence bomo o 
nagradi obvestili na posredovane kontakte. 

 že od 15. decembra 1997

Polepšajte si svoj dan

   cvetjem cvetličarne 

              
     Harmonija

  N VO  KRŠ EMO V KNOVO V KRŠ EMKNOVO NOVO

Marjeta Jagodič s.p.
P. E. CKŽ 137, Krško

Tel.: 030 380 789

CVETLIČARNA
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Prodam odojke do 25 kg, mesna-
te pasme, primerne za klanje, 
očiščene ali za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 796 830

Prodam tri odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 041 255 556

Prodam odojke in prašiče do 120 
kg. Tel.: 051 422 161

Prodam odojke, težke od 20 - 25 
kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam odojke 20-30 kg, vino cvi-
ček, slamo in seno v okroglih balah 
in ajdovo moko. Tel.: 031 834 173

Prodam odojke do 25 kg po 60 €. 
Tel.: 041 503 556

Prodam odojke, težke 25-30 kg, 
cena 2 €/kg, ter bukova drva, 
cena 50 €/m3. Tel.: 07 49 56 186 

Prodam prašiča 180 kg in 2 odoj-
ka. Tel.: 051 634 338

Prodam 2 prašiča, težka od 180 
- 200 kg, hranjena z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 67 697 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega cca 
200 kg, hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 041 825 153

Prodam prašiča, cca 100 - 150 
kg, hranjen z domačo hrano. Mo-
žen zakol. Tel.: 031 397 434

Prodam 4 prašiče, težke okoli 
100 kg, hranjene z domačo hra-
no. Tel.: 031 515 571

Prodam dva prašiča, cca 150 kg, 
hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 041 562 233 (popoldan)

Prašiča, cca 160 kg, domača reja 
- prodam. Možen zakol. 
Tel.: 07 49 67 008

Prodam bikca, pasme limusin, 
starega 10 tednov; okolica Sev-
nice. Tel.: 07 81 88 063

Prodam telico simentalko, bre-
jo 8 mesecev. Tel.: 040 524 835

Prodam kravo s teletom, teličko 
simentalko, staro 2 meseca in 200 
l. rdečega vina. Tel.: 051 870 909

Prodam kravo simentalka po pr-
vem teletu, mirno, in telice, sta-
re od 6 mesecev do dveh let; vse 
so na paši. Tel.: 07 47 78 214 

Prodam plemenske telice, 18 
in 8 mesecev, bikca, starega 1 
mesec, motorno žago Stihl in 
avto Fabia 1.4, dizel, prevože-
nih 28.000 km. Tel.: 041 243 343  

Prodam kravo, staro 4 leta, bre-
jo 7 mesecev, ter nemške ovčar-
je, čistokrvne, brez rodovnika. 
Tel.: 040 848 839

Ugodno prodam kravo simental-
ko, staro 5 let, brejo 5 mesecev 
in plemensko svinjo, brejo 2 me-
seca. Tel.: 041 658 560 (zvečer)

Prodam kravo za zakol, staro 7 
let, težko 700 kg, ali menjam (z 
doplačilom) za brejo telico. 
Tel.: 031 312 613

Prodam teličko limusin, staro 
dva meseca. Tel.: 031 283 913

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 7 mesecev. Tel.: 041 231 403

Prodam bikca, starega 14 dni, 
pasma RJ - simentalec. 
Tel.: 041 359 543

Prodam bikca, črno-belega, sta-
rega 5 tednov. Tel.: 031 868 337

Prodam oslico z osličkom. 
Tel.: 07 81 44 277 (zvečer)

Prodam kozo sanjske pasme brez 
rogov. Je dobra mlekarica, stara 2 
leti, cena 60 €. Tel.: 070 260 566 

Prodam kobilo posavko z žrebe-
tom ali brez, je vozna in vaje-
na ježe, ID urejen. Prodamo tudi 
odojke. Tel.: 041 563 404

Prodam mini himalajsko kozi-
co, staro 17 mesecev, prvič ima 
mladička; s 14 dni starim kozlič-
kom za 150 €, Tržišče pri Sevni-
ci. Tel.: 051 779 135

Prodam ovce in jagnje za zakol 
ali rejo. Tel.: 040 510 299

Prodam več jagnjenčkov za za-
kol ali nadaljnjo rejo ter dvo-
brazdni 12-voltni plug. 
Tel.: 031 568 785  

Prodam jagnjenčke in ovce. 
Tel.: 031 671 906 

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
obvešča cenjene stranke, da 

poteka jesenska akcijska 
prodaje grahastih jarkic in 

petelinov. Za vsakih 10 boste 
dobili enega poleg ali pa boste 

deležni posebnega popusta. 
Jarkice boste lahko kupili 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 Senovo

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 2-sobno stanovanje v 
Radečah. Obnovljene električne 
in vodovodne inštalacije, okna in 
talne obloge; etažna centralna 
na zemeljski plin. 
Tel.: 041 923 902

Prodam 2-sobno stanovanje v 
Sevnici, Prvomajska 10, 58,10 
m2, centralna kurjava na plin in 
vsa oprema za 35.000 €. 
Tel.: 040 504 207

Prodam ali oddam 1-sobno sta-
novanje v Radečah, vpisano v ze-
mljiško knjigo. Tel.: 031 671 881 
(po 17. uri)

Prodamo ali menjamo za hišo na 
deželi 4-sobno stanovanje z vr-
tom in garažo v Sevnici. 
Tel.: 031 879 100

Prodam hišo Artiče - Volčje, ta-
koj vseljivo, v izmeri 140 m2, s 
pripadajočim zemljiščem v iz-
meri cca 2400 m2 (vinograd, goz-
diček); cena 89.000 €. 
Tel.: 051 357 334

V Krškem, na Vidmu, oddamo v 
najem 2-sobno opremljeno sta-
novanje. Tel.: 040 333 939

V najem oddam opremljeno sta-
novanjsko hišo v občini Brežice. 
Tel.: 041 630 491

Tako imenovana »meščanska 
hiša« v Brežicah na izjemni lo-
kaciji, klasična in zelo kvalite-
tna gradnja, znižana na 800 €/
m2. Tel.: 051 341 308

Občina Sevnica, na Malkovcu, 
naprodaj hiša, opremljena, s sa-
dnim vrtom, zelo ugodno. 
Tel.: 031 223 942

Za 50.000 € prodam vinsko klet 
z bivalnim prostorom, 16 arov, 
500 trt, breskve, mehanizacija, 
oprema - Stankovo, k.o. Globo-
čice. Tel.: 041 217 970 

Ob cesti Krško - Zdole prodam 
vinograd in nasad v skupni izmeri 
4000 m2. Tel.: 041 424 448 

Prodam parcelo v velikosti 200 
m2 v Brestanici - Šutna 5. 
Tel.: 031 642 448

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

Prodam tri gozdove v izmeri 
12.393 m2 v Gaju pri Veliki Do-
lini, cena vseh skupaj 10.000 €, 
in tuš kabino, bojler na trdo go-
rivo - les. Tel. 041 359 523

Prodam tri gradbene parcele z 
gradbenim dovoljenjem in pro-
jektom. Nahajajo se na Griču pri 
Kostanjevici, cena 35 €/m2. 
Tel.: 041 357 009

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

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

V okolice Sevnice prodam za-
zidljivo parcelo z vinogradom 
in manjšo kmetijo. Primerna za 
drobnico. Tel.: 070 876 058

Po ugodni ceni kupim zemljišče 
40 x 40 m ob glavni cesti Sela pri 
Dobovi - Dobova. 
Tel.: 064 116 654

AVTOMOBILIzEM, DRUGA 
VOzILA
Prodam Seat Toledo - Stela, le-
tnik 1999. Tel.: 031 492 778

Prodam Hyundai Atos, l. 1999, 
prevoženih cca 50.000 km. 
Tel.: 031 492 778

Opel Frontera 2.2i, 16 V, 136 KM, 
l. 12/2000, 4 x 4, 145.000 km, 
3-vratna, klima, hard top, toni-
rana stekla, strešno okno, servo 
volan itd.; cena 4.500 €. 
Tel.: 041 636 763 

Yamaha Majesty Scooter, 250 
ccm, 21 KM, l. 2004, servi-
sna knjiga, modre barve, nove 
gume, nikoli podrsam, cena 
1.850 €. Tel.: 030 338 908

Fiat Tipo 1.6, l. 1995, vozen, cel 
ali za dele, motor dober. 
Tel.: 031 213 502

Ugodno prodam vlečno kljuko za 
Opel Vectro. Tel.:  041 394 951

Poceni prodam prtljažnik - preč-
ke za Renault, več možnosti 
montaže. Tel.: 051 893 362

Prodam kovinske felge za Audi 100 
ali A6, 4 kom. Tel.: 040 880 752

Prodam platišča z zimskimi gu-
mami in okrasne pokrove, 4 
kom, za Mercedes Benz C220-
C01. Tel.: 031 706 730

KMETIJSTVO, LES
Prodam trosilec za hlevski gnoj s 
kardanom, 3 tone, kupim pa trak-
tor do 70 KM in 2-brazdni plug 12 
ali 14 col. Tel.: 040 309 402

Ugodno prodam malo rabljen 
puhalnik z 10 m cevi in 10 KM 
motorja. Prodam tudi prešo do-
mače izdelave. Tel.: 041 778 087

Prodam BCS 110, acme motor, z 
vozičkom, stari tip in 2 rabljena 
okna z dvojno zasteklitvijo 120 x 
120 cm. Možna menjava. 
Tel.: 041 552 915

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

Prodam 200-litrsko traktorsko škro-
pilnico Agromehanika, malo rablje-
no, staro 2 leti. Tel.: 031 319 020

Prodam električno škropilnico 
20 barov in 100 m cevi na bob-
nu za škropljenje vinograda ter 
USA kosilnico za travo na kole-
sih. Tel.: 040 880 752

Prodam obiralec koruze ST/125, 
SIP traktorsko kosilnico, dvojni 
rez, širina 180, kosilnica BCS 
127, dizel. Tel: 040 295 510

Prodam ročno pesoreznico, ko-
vinski 3-fazni cirkular, slivovko in 
BCS -127, acme motor, stari tip. 
Možna menjava za prašiča ali kaj 
drugega. Tel.: 03 58 06 131

Prodam seno prve in druge ko-
šnje v balah ter silažne bale. 
Tel.: 041 852 854

Prodam oves, ječmen in pšeni-
co - 1500 kg. Tel.: 07 49 69 474

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

Prodam ječmen; okolica Kapel. 
Tel.: 031 451 669

Prodam kostanjeve deske 3,5 
cm, kupim pa mrežo za ogradi-
tev pašnikov, lahko tudi bolj go-
sto. Tel.: 041 598 873

Prodam 10 metrov razžaganih 
bukovih drv, zelo ugodno. 
Tel.: 031 501 801

Prodam orehov les, 5 plohov de-
beline 5 mm, 5 desk debeline 30 
mm, dolžine so med 2,5 do 3 m. 
Lahko tudi dostavim. 
Tel.: 031 298 906

Prodam cirkular za žaganje drv, 
moč motorja 4 KW, in mesarski 
ploh. Tel.: 041 250 744

Prodam opaž (od 4,4 € dalje) 
in brune (od 5,7 € dalje) različ-
nih dimenzij; cene z dostavo na 
dom. Tel.: 040 624 123

Zajčnik 150 x 120 x 90, nov, za 
štiri zajklje z mladiči. 
Tel.: 040 229 459

Prodam 3 cepljene limone, sta-
re 2 leti. Cena 20 €. 
Tel.: 070 260 566 

Ugodno prodam sadike ameri-
škega slamnika. Tel.: 031 891 265

Kupim krmo - seno, tudi večjo 
količino, in prodam jagnjenčke 
ter kozličke. Tel.: 041 611 736 

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA
Prodam pecljalnik inox, el. mo-
tor, novo črpalko za pretok vina, 
50 l škropilnico s 50 m cevi (pre-
vozna). Tel.: 031 725 174

Prodam kakovostno rdeče (cviček) 
in belo vino. Tel.: 041 856 339

Prodam rdeče vino po 0,40 €, 
belo vino po 0,80 € in oddam v 
najem vinograd, 13 arov, pri Zg. 
Pohanci. Tel.: 031 510 839 

Prodam rdeče vino po 0,60 €/l. 
Tel.: 031 826 509

Prodam grozdje črnino ali me-
njam za prašiča. Tel.: 031 484 058

Prodam mošt rizling, rume-
ni muškat, kraljevina, bizeljski 
okoliš, cena 0,90 €, cca 600 l. 
Tel.: 031 466 504

Po zelo ugodni nizki ceni prodam 
mošt mešano rdeče - belo. 
Tel.: 041 436 418

Prodam lesen sod 600 l, trenu-
tno je v njem frankinja in 50 l 
gamay mošta. Tel.: 041 690 280  

Cisterna za vino 1100 l, 2 x pipa 
inox, spodnji izpust, 520 €. 
Tel.: 031 631 761

Cisterna inox 1100 l za vino, 
cena 500 €. Tel.: 031 508 582

Prodam kotel 60 l, komplet za 
žganjekuho. Tel.: 041 903 120

Prodam jabolka za ozimnico, 
cena 0,40 €/kg, v zabojčku 15 
kg pa 6,00 €: Mali Obrež - Dobo-
va. Tel.: 051 690 356

Prodam domače očiščene pišan-
ce, race, pure in purane. 
Tel.: 041 427 110

Prodam meso polovice bika, sta-
rega 2 leti. Tel.: 041 862 049

Prodam domači sadjevec in sta-
ro slivovko. Tel.: 041 428 470

Prodam domač jagermajster in 
žganje. Tel.: 041 524 287

Prodam domačo slivovko in sad-
jevec. Tel.: 040 432 332

Prodamo krompir za krmo. 
Tel.: 031 573 687

Prodam krompir, čebulo, zelje, 
domači kis, jabolčni sok, sirup iz 
bezga, grozdja in višenj, svinjsko 
mast in ocvirke. Tel.: 041 627 155

Prodam fižol črešnjevec in krom-
pir, pridelano kot bio, ter doma-
čo rženo moko. Tel.: 041 738 338

ŽIVALI 
Prodam več odojkov, težkih od 
25 - 30 kg, cena 2 €/kg. Tel.: 07 
49 68 484

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, za rejo ali za zakol; možen 
tudi zakol. Tel.: 041 560 136 

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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Krško, Cankarjeva 1a
mobitel: 030 363 459

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

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

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

Bioterapeut Simon Starič

Kaj vam pomeni zdravje?

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice
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STIKI
Sem upokojenec srednjih let, 
vdovec in bi želel dobiti ženo na 
svoj lepi dom. Tel.: 051 758 354

33-letnik iščem punco ali razoča-
rano mamico za druženje, prija-
teljstvo, krajšanje večerov; Kr-
ško. Tel.: 051 702 513

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

Prodam domače gosi za nadaljnjo 
rejo ali za zakol. Tel.: 07 49 69 096

Prodam tri nemške boksarske, 
stare 8 tednov, čistokrvnih star-
šev. Tel.: 041 626 196

Nujno prodam čistokrvno ovčar-
ko, staro 4 leta, z dokumentom, 
čipom. Tel.: 041 685 795

Shih-tzu samček za parjenje išče 
samičko. Tel.: 070 876 034

Kupim več bikcev, mesni tip, 
težkih od 200 do 300 kg. 
Tel.: 041 508 255

POhIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam masivno starinsko pohi-
štvo, restavrirano, zelo lepega vide-
za (dve spalnici). Tel.: 031 245 423

Ugodno prodam otroško sobo za 
dva otroka, dve mizi, dve poste-
lji, omari, regal za dnevno sobo. 
Tel.: 070 874 125

Prodam 40 let staro okroglo mi-
zico, pokrito s steklom, obno-
vljeno l. 1989, s šahovnico in 
ročno izdelanimi figurami. Cena 
160 €. Tel.: 031 571 318

Prodam masivno akacijevo mizo 
170 cm in klopi z naslonom, po-
barvano. Tel.: 041 250 744

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

Prodam stilno pohištvo, spalni-
co in otroško sobo, vse izdelki 
Stilles Sevnica, vredno ogleda. 
Tel.: 051 363 473

Voziček za dvojčke TFK, l. 2008, 
ugodno prodam. Tel.: 040 439 175

Prodam otroško posteljico 70 x 140 
cm z vzmetnico. Tel.: 051 629 300 

Ugodno prodam oblačila za fanta 
od 2 - 4 let (hlače, puloverji, ma-

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

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

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

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

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

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

KUPON zA BREzPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

jice, bunde), cena 60 €. 
Tel.: 070 321 467

Ugodno prodam stolček za hra-
njenje in stajico, malo rabljeno. 
Tel.: 031 500 986

RAzNO
Prodam brikete za kurjavo in ce-
pilec drv. Tel.: 070 743 033

Prodam oljni gorilec, črpalko, 
vrtno kosilnico, zadnji pogon, 
vse je v dobrem stanju. 
Tel.: 051 382 118

Prodam notranja vrata s ste-
klom, dim. 2000 mm x 950 mm, z 
bukovim furnirjem, 3 x lakirana, 
še nerabljena, z vsem okovjem; 
cena 170 €. Tel.: 040 575 282

Prodam prikucno ponev gus, 
plinska, električni in plinski šte-
dilnik. Tel.: 040 713 384

Prodam top modna mladostniška 
oblačila vel. 38 - 40, kupljena v 
C & A, Taily Waily, New Yorker, 
enkrat nošena in deloma nova. 
4 €/kom. Tel.: 041 542 910 

Prodam birmansko obleko št. 
164. Tel.: 041 416 930 

Prodam 40 litrski mesalec za te-
sto in meso. Tel.: 041 526 846

Prodam ali menjam za vino gara-
žna vrata 2,40 x 2,80 cm, okenske 
police, gumi voz 13 col  in bikca, 
starega 7 tednov. Tel.: 031 302 355

Ugodno prodam žensko krzneno 
jakno št- 42, cena 50 €. 
Tel.: 041 206 166

Ugodno prodam moško bundo, 
usnjeno, semiš, št. 56, Usnje 
Vrhnika, toplo, rjavo-rumena, 
krznen bel ovratnik, cena 120 €. 
Tel.: 041 328 168

Prodam ženske kavbojke znam-
ke Tally Weijl, št. XXS in XS, 2 
para, enkrat nošene in zelo ohra-
njene. Cena za 2 kosa 50 €. 
Tel.: 040 715 493

Prodam diatonično harmoniko 
Rutar - Tolminka, be-es-as, sta-

ra 7 let, zelo lepo ohranjena, s 
kovčkom. Cena 2.220 €. 
Tel.: 041 439 908

Prodam klavirsko harmoniko 
Hohner Bravo II 60, odlično ohra-
njena, stara 2 leti. 
Tel.: 041 606 841

Prodamo hladilnik in zamrzo-
valnik Elektrolux, višina 160 cm; 
Sevnica. Tel.: 030 335 604

Prodam tenis mizo, nerabljeno, 
z vso opremo, cena 250 €. 
Tel.: 07 49 22 692

Prodam doma izdelano zelišč-
no milo, brez umetnih dodat-
kov, vonj sivke, meta, cimet, 
itd. Tel.: 040 538 027

Prodam hišni šank, cirkular, dva 
elektro motorja moči 0,75 in 2,2 
KW. Tel.: 041 497 915

Prodam staro kmečko orodje, 
primerno za restavriranje. 
Tel.: 041 402 523 

Prodam zastekljena okna 180 x 
120, 2 kom, in balkonska vrata 
210 x 85 - 1 kom in prehodna vra-
ta s podboji 205 x 95. 
Tel.: 07 81 40 957

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

POMOČ, PODARIM
Prosim, če mi lahko kdo podari 
še uporaben računalnik za inva-
lidnega fanta. Tel.: 070 291 398

Podarim najdeno črno-belo in 
pikasto psičko, mešanko z dal-
matincem, zelo prijazna in pri-
ljubljena, stara je približno 2 
meseca. Tel.: 041 910 336

Podarim dva starejša monitor-
ja, oba zelo dobra in delujoča, 
in starejši barvni TV sprejemnik; 
Krmelj pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453

Podarim štedilnik na drva, mo-
žni trije priključki, 2 gorišči, 60 
x 35 x 85, ter več parov čevljev 
št. 38. Tel.: 041 217 970

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 28. oktobrom in 10. novembrom

Četrtek, 28. 10.
• od 8.00 do 16.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: počitniški 

miks z MC Krško
• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: otroške počitni-

ške aktivnosti 
• ob 12.00 v Bivaku Senovo: počitniška španska delavnica
• ob 17.00 v Kavarni Rosca pri Sparu Brežice: otvoritev sa-

mostojne razstave Oskarja Gerjeviča »Panorama Brežic«
•  ob 17.00 pri zgradbi Občine Brežice: odkritje spominske 

plošče OZVVS Brežice o neoddaji orožja
• ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca – Hrana d.d.

Petek, 29. 10.
• od 8.00 do 19.00 na parkirišču pri ETrŠ Brežice: razsta-

va malih živali
• od 8.00 do 16.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: počitniški 

miks z MC Krško
• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: otroške počitni-

ške aktivnosti 
• od 9.30 do 18.30 v Mestnem muzeju Krško: 11. vzporedni-

ce med slovensko in hrvaško etnologijo - Kulturna dedišči-
na industrijskih panog

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: počitniška španska delavnica
• ob 18.00 v MT Raka: človek, ne jezi se
• ob 19.00 v Mestnem muzeju Krško: odprtje fotografskih raz-

stav Josipa Pelikana (Muzej novejše zgodovine Celje) „Arhi-
tektura in industrija“  in Dušana Ježa „V srcu slovenske ele-
ktroenergetike“, kulturni program: Pihalni orkester Kapele

• ob 20.00 v Keglbanu na Senovem: jam session

Sobota, 30. 10.
• od 8.00 do 19.00 na parkirišču pri ETrŠ Brežice: razsta-

va malih živali
• od 9.00 do 12.00 v Mestnem muzeju Krško: 11. vzporedni-

ce med slovensko in hrvaško etnologijo - Kulturna dedišči-
na industrijskih panog

• ob 10.00 v gasilskem domu na Smedniku: peka domačega 
peciva, ob 15.00: kostanjev piknik

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica A je to? - orientacija 
in kostanjev piknik, ob 14.00: projekcija kratkih filmov in 
predstavitev društva DZMP

• ob 19.00 v Kulturnem domu Dobova: Dobova se predstavi - 
večer glasbe, petja, plesa in smeha

• ob 19.30 v KD Krško: komedija „Skopuh“, za modri abo-
nma in izven

Nedelja, 31. 10.
-od 8.00 do 17.00 na parkirišču pri ETrŠ Brežice: razstava 
malih živali
-ob 15.00 v Bivaku Senovo: halloween delavnica
-ob 16.00 pred staro lekarno v Krškem: noč čarovnic Dru-
štva Izvir 
-ob 20.00 v Keglbanu na Senovem: halloween zabava

Torek, 2. 11.
• ob 9.30 v prostorih krške enote Zakonskega in družinske-

ga inštituta Novo mesto: ciklus delavnic za mlade mami-

ce skupaj z dojenčkom – Ali pustimo dojenčka izjokati?
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: prireditev ob dnevu 

reformacije „Dalmatinova Biblija ponovno med krškimi 
knjižnimi zakladi“

Sreda, 3. 11.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica, ob 18.00: 

predavanje Karla Gržana „V znamenju Oriona“
• ob 18.00 v prostorih Radiokluba na Prekopi: cikel preda-

vanj dipl. m. s. Vlaste Curhalek „Zdravo življenje“

Četrtek, 4. 11.
-ob 17.00 na LU Krško: brezplačno predavanje „Obdaro-
vanje v različnih kulturah“
-ob 17.00 v sejni sobi MC Brežice: praktična delavnica 
„Vaši talenti so vaša prihodnost“

Petek, 5. 11.
• ob 18.00 v sejni sobi Upravne enote Brežice: otvoritev 

fotografske razstave in predstavitev knjige Ivana Tomše-
ta „Potepanja po gorah“

• ob 19.00 v večnamenski dvorani Term Čatež:  4. tradici-
onalni Martinov koncert Tonija Sotoška

Sobota, 6. 11.
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – spo-

znavanje afriških živali: slon

Nedelja, 7. 11.
• ob 15.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelni koncert 

»Za upanje«, nastopajo: Slovenski oktet, Majda Arh, Tina 
Gačnik-Tiana, Matjaž Robavs & Tomaž Plahutnik, Glasbe-
na šola Krško, Plesni klub Lukec Krško

• ob 18.30 v športni dvorani MC Brežice: tečaj swinga (vsa-
ko nedeljo)

Ponedeljek, 8. 11.
• ob 16.00 na Ljudski univerzi Krško: ohranjanje zdravja z 

miselno telovadbo – vaje spomina in koncentracije, 1. del

Torek, 9. 11.
• ob 9.00 v kulturni dvorani Sevnica: predavanje Tadeja Pre-

tnarja „Notranji saboter – zakaj nekateri ljudje ne dose-
žejo ciljev, kljub temu, da so prepričani, da imajo do-
bre ideje?“

• ob 9.30 v prostorih krške enote Zakonskega in družinske-
ga inštituta Novo mesto: ciklus delavnic za mlade mamice 
skupaj z dojenčkom – Razvajenost in kako postaviti mejo?

• ob 18.00 v učilnici 2 MC Brežice: tečaj oblikovanja z gli-
no – uvodni sestanek

Sreda, 10. 11.
• ob 16.00 na Ljudski univerzi Krško: ohranjanje zdravja z 

miselno telovadbo – vaje spomina in koncentracije, 2. del
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: odprtje razstave prispevkov 

likovno-literarnega natečaja „Na obisku pri Juriju Dalma-
tinu“ (ogled v odpiralnem času knjižnice do 7. 12.)

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

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

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

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

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

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

Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 
54.000 
rednih bralk
in bralcev!

marketing@posavje.info
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KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

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

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

www.posavje.info

Redna cena: 25 €
Dostava na stroške založbe

IVAN TOMŠE

Potepanja
po gorah

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

Vabimo na predstavitev knjige, 
ki bo v petek, 5. novembra, 

ob 18. uri v prostorih 
Upravne enote Brežice.

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,

e-pošta: marketing@posavje.info
www.posavje.info

216 strani, 
format 210x280 mm

več kot 60 
barvnih fotografij!

Prednaročniška cena: 28 €
Redna cena: 32 €

Dostava na stroške založbe

Zbirka - Stoletje na razglednicah
Sevnica - Krško - Brežice

več kot 200 strani,
260 x 280 mm, 

trda vezava 
s ščitnim ovitkom

Brežice (na zalogi) 
42 €

Sevnica (na zalogi)
39 €

Krško (na zalogi)
39 €

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

www.posavje.info
Stroške dostave krije Založba.

Knjige so še vedno najlepše darilo...

Založbi Neviodunum, ki izda-
ja knjige avtorjev iz Posav-
ja, je spregovorila Bojana 
Kunej. Zelo lepo število pri-
sotnih na predstavitvi je se-

znanila, da je založba poleg 
ostalih edicij v zbirki Stole-
tje na razglednicah leta 2003 
izdala Krško - stoletje na raz-
glednicah, kjer je poleg prof. 

Izjemno	darilo	mestu	in	občanom	Brežic
BREŽICE - založba Neviodunum Krško je 23. oktobra v Mestnem atriju Brežice pripravila predstavitev nove knjige »Brežice - stoletje na razglednicah« ter s 
tem ob prazniku občine Brežice počastila sedanje in nekdanje Brežičane, pa tudi vse njihove prijatelje. Stoletje Brežic na razglednicah sta zasnovala avtor-
ja prof. zgod. in geogr. Polona Brenčič in Silvo Mavsar, direktor in urednik založbe.

Brenčičeve in urednika Ma-
vsarja soavtorica tudi Lju-
dmila Šribar, druga dopol-
njena izdaja pa je izšla letos 
poleti; knjiga Sevnica - sto-
letje na razglednicah je iz-
šla leta 2009, njen avtor pa 
je Oskar zoran zelič. Breži-
ška knjiga je med njimi naj-
obsežnejša, saj vsebuje pre-
ko 400 razglednic.

Kot je povedal urednik Sil-
vo Mavsar, je Zavod Nevio-
dunum z izidom knjige Breži-
ce - stoletje na razglednicah 
dosegel enega svojih najve-
čjih ciljev od ustanovitve 
septembra 2001, s to izdajo 
pa tudi zaključuje to zbirko. 
Čeravno so vse tri knjige iz 
zbirke pripravljene po ena-
kem oblikovnem konceptu, 
se v končni izvedbi vendarle 
med seboj razlikujejo. Glav-
ni, osnovni vzrok je v gradi-
vu, torej razglednicah, ki so 
bile pri posameznem projek-
tu na voljo. Za razliko krških 

in sevniških razglednic je 
bilo v primeru brežiške knji-
ge faza priprave po eni stra-
ni lažja, saj sta avtorja raz-
polagala z velikim številom 
razglednic iz ene zbirke, ki 
jo je skozi leta uspel zbrati 
brežiški zbiratelj Iztok Gre-
gl, njena lastnica pa je od 
leta 2007 Valvasorjeva knji-

žnica Krško. Mavsar je tudi 
poudaril, da se prošnjam za 
donatorstvo - naslovili so jih 
na dvajset ustanov - naslov-
niki niso odzvali, je pa pro-
jekt podprla Občina Brežice. 
Z zadovoljstvom pa je spre-
jel odziv občanov, kar potr-
juje, da imajo Brežičani svo-
je mesto radi in da občani 

cenijo svojo dediščino, ki je 
tokrat v knjigi bogato slikov-
no in z zapisi strnjena na 267 
straneh.

S pomočjo diapozitivov je z 
razlago prof. Brenčičeva omo-
gočila sprehod po znamenito-
stih in posebnostih kraja. Ob 
tem je pojasnila, da je pre-
gled v zbirki razdelila v tri 
dele. Prvi del zajema pano-
ramski del Brežic in je na-
slovljen »Iz mozaika brežiške 
preteklosti«, drugi del vse-
buje kraje v brežiški občini, 
tretji del pa je posvetila Ča-
teškim toplicam in gradu Mo-
krice.

Predstavitvi je s pozornostjo 
sledila podžupanja Patricia 
Čular. Čestitala je avtorje-
ma za izjemno ustvarjalno 
delo, zbrano v zborniku, ter 
poudarila, da je knjiga vre-
dnost trajnega dokumenta 
na enem mestu, ki bo občini 
odlično promocijsko gradivo.

Predstavitev knjige so soo-
blikovali tudi violinistka Nika 
Povšič, citrarski duo Ester 
Najger in Darko Petan ter 
Cveto Bahč in Maruša Ma-
vsar s prebranimi utrinki iz 
zapiskov posameznikov in iz 
tedanjih časnikov.
 N. Jenko Sunčič

Na sprehod po brežiških 
razglednicah je 
udeležence predstavitve 
popeljala soavtorica 
knjige Polona Brenčič.

Nika Povšič

Ester Najger in Darko 
Petan

Avtor pričujoče knjige, v ka-
teri je skrbno zbranih 50 re-
ceptov za peko kruha in peci-
va brez umetnih dodatkov, je 
v sodelovanju z založbo in Val-
vasorjevo knjižnico Krško ne-
kaj receptov ob pomoči mode-
ratorke in pekovske pomočnice 
Maruše Mavsar tudi praktič-
no predstavil, pri tem pa raz-
kril tudi nekaj pekovskih drob-
nih, a pomembnih skrivnosti. 
Francija Planinca lahko opiše-
mo kot moža ne le z izbranim 

Male	in	velike	skrivnosti	dobre	peke	mojstra	Planinca
KRŠKO - Da kruha ne naredi moka, ampak roka, kakor je dejal pekovski mojster Franci Planinc, očitno drži kot pribito. V to nas ne prepričuje le njegova 
knjiga Kruh in pecivo po domače, ki je nedavno izšla pri krški založbi Neviodunum, temveč je zbrane obiskovalce 21. oktobra na predstavitvi knjige v krški 
Dvorani v parku v to prepričal kar na licu mesta. Objavljamo še nekaj fotografij s prve predstavitve knjige 12. oktobra v Radečah.

okusom in zlatih rok, temveč 
tudi dobrega srca, saj ni le izu-
čen pekovski mojster, ki je ve-
ščine dobre peke začel nabirati 
v rodnih Radečah že od svojega 

dvanajstega leta starosti dalje, 
temveč si je upokojitev prislu-
žil kot defektolog v Prevzgoj-
nem domu Radeče. Ob tem je 
že vrsto let tudi mentor v de-

lavnicah peke raznim zainte-
resiranim skupinam, kot ljubi-
telj glasbe prepeva v radeškem 
Moškem pevskem zboru Svobo-
da, med drugim pa je aktiven 
tudi kot prostovoljec, za kar 
ga je Mladinski svet Slovenije 
na predlog Trubarjevega doma 

Franci Planinc s pomočnico Marušo med praktičnim 
prikazom peke

upokojencev Loka pri Zidanem 
Mostu v lanskem letu za nje-
govo prizadevno delo nagradil 
s priznanjem Prostovoljec leta 
2009. Kakor je zbranim o sami 
knjigi še zaupal pekovski moj-
ster, je slednjo snoval kar pol-
na tri desetletja. Ker jo je že-
lel pripraviti v takšni obliki, da 
se bo tekstovno in slikovno čim 
bolj približala gospodinjam ter 
ostalim ljubiteljicam in ljubi-

teljem peke, da bo razumlji-
va, praktična, predvsem pa za-
snovana na zdravi pripravi in 
zdravih vsebnostih v kruhu in 
pecivu.

Da je na tokratni predstavi-
tvi knjige v Dvorani v parku 

tudi prijetno dišalo, da so 
obiskovalci prireditve tam 
pečene dobrote, kakor tudi 
tiste, ki jih je pekovski moj-
ster v ta namen začel pri-
pravljati na dan predstavi-
tve že ob četrti uri zjutraj, 
lahko iz napisanega sklepa-
te že sami, mi pa naj ob za-

ključku predstavimo še mla-
di glasbenici, ki sta oblikovali 
vzporedni glasbeni program. 
To sta bili 12-letna Anamari-
ja in Ema Agnič, doma z Bi-
zeljskega, ki se igranja na ci-
tre učita pri profesorici Aniti 
Strgar Veršec.  
 Bojana Mavsar

Prvo knjigo Kruh in 
pecivo je avtor podaril 
novoizvoljenemu županu 
Matjažu Hanu, saj je 
občina podprla izid knjige.

Ema in Anamarija Agnič

Moški pevski zbor Svoboda Radeče

Alja Breznikar, avtorjeva 
vnukinja

Prireditev je potekala v improvizirani dvorani  
v Mestnem atriju Brežice.


