
Časopis za pokrajino Posavje, leto XVI, št. 21, četrtek, 11. oktober 2012

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

KNJIGA ZDOLE 
SKOZI STOLETJA

Predstavitev, 
str. 20, 21

Velika knjiga 
za male Zdole

ODBORA ZA HE 
NA SPODNJI SAVI

Gospodarstvo, 
str. 8

Naš pogovor, 
str. 3

Na Blanci terjajo 
izpolnitev obljub

DOMINIK ČERNELIČ,
oblikovalec:

Najlaže je spakirati 
kovčke in oditi ...

Naslednja številka bo izšla 
25. oktobra 2012!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

nadaljevanje na str. 2

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

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

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

www.steklarstvo-lekse.si

Strani 13 - 18

TEMATSKE STRANI

Odprli kostanjeviške Stožice

KOSTANJEVICA NA KRKI – Večdesetletne sanje Kostanjevičanov o sodobnem športnem 
parku so se 5. oktobra uresničile z otvoritvijo športno-rekreacijskega centra pri osnov-
ni šoli Jožeta Gorjupa. Prireditev je bila pravi ljudski praznik, saj se je na njej zbra-
la tako rekoč cela občina, pa tudi številni gostje. Športni park so s tekom po atletski 
stezi odprli kostanjeviški šolarji ter olimpijca Primož Kozmus in Primož Kobe. Nada-
ljevanje na str. 2. P. P.

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

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

Kupon je veljaven do 23.12.2012.

Ob vgradnji avtoplina vam s predložitvijo 
kupona nudimo 200 EUR popusta

200 
EUR

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

Pokličite nas na 07 49 05 780 
ali 040 634 783, 

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte v najbolj 
branem časopisu 

v Posavju!

Evropska komisija je poroči-
lo pripravila na podlagi za-
ključkov pregledov elek-
trarn, ki jih je že aprila letos 
pripravila skupina evropskih 
upravnih organov za jedrsko 
varnost ENSREG. Slednji je 
ugotovil, da vse jedrske elek-
trarne izpolnjujejo veljavne 
varnostne standarde, da pa 
bi se dalo pri marsikateri še 
kaj izboljšati v luči naukov 
po nesreči v Fukušimi na Ja-
ponskem marca 2011. Komi-
sija je v svojem poročilu dala 
poudarek prav tem možnim 
varnostnim izboljšavam, kar 
je po Evropi sprožilo pre-
cej medijskega zanimanja 
še pred uradno objavo. „Kar 
se tiče Slovenije in NEK, smo 
seveda zadovoljni zaradi zelo 

NEK z odliko prestala stresne teste
KRŠKO - Evropska komisija je prejšnji teden, 4. oktobra, objavila poročilo o 
zaključku izrednih pregledov evropskih jedrskih elektrarn, t. i. stresnih te-
stov. Iz poročila izhaja, da je Nuklearna elektrarna Krško najboljša jedrska 
elektrarna v Evropi, saj je edina, v kateri so že ali pa bodo v kratkem izve-
dli prav vseh enajst ukrepov, ki so bili prepoznani kot koristni in potrebni za 
blaženje posledic izrednih naravnih in podobnih nesreč v okolici objekta.

visoke ocene stanja na po-
dročju jedrske varnosti iz na-
slova potencialnih naravnih 
katastrof. To pomeni prizna-
nje našim dolgoletnim priza-

devanjem, naši stroki in ne 
nazadnje naši varnostni kul-
turi v širšem smislu ter je po-
trdilo, da smo na pravi poti 
in da sprejemamo prave od-
ločitve. To je nekaj, kar nas 
motivira, istočasno pa tudi 
zavezuje, da ostanemo tu, 
kjer želimo biti in kjer smo 
z vidika varnosti in stabilno-
sti obratovanja,“ je rezulta-
te testov za naš časopis ko-
mentiral predsednik uprave 
krške jedrske elektrarne Sta-
ne Rožman.

Stresne teste evropskih je-
drskih elektrarn, ki so se za-
čeli junija lani, končali pa 
maja letos, so opravili v Bel-
giji, Bolgariji, na Češkem, 

Stane Rožman

V času, ko se hvalimo z največjo varnostjo naše JE, s čimer smo 
lahko res zadovoljni, pa ostaja odprto vprašanje odlaganja nje-
nih odpadkov. Obnašanje prejšnje je bilo v tem pogledu neod-
govorno, a tudi sedaj ni zaznati bistvenega napredka. Potem ko 
so zlasti prebivalci krške občine izrazili pripravljenost, da od-
padke sprejmejo na svojem ozemlju, so aktivnosti nerazumljivo 
zastale in zato žal velja še naprej že nekoliko oguljena primerja-
va, da se država v vlogi lastnika NEK obnaša kot kmet, ki posta-
vi hlev in ga napolni z živino, pri tem pa nima prostora za odla-
ganje gnoja. Vlado bi torej morali vprašati, kaj bo z energetsko 
oskrbo Slovenije, v kolikor odlagališče ne bo zgrajeno pravočas-
no oz. bo prej zapolnjeno začasno skladišče v NEK.

Za realizacijo tega pomembnega projekta bo potrebno zago-
toviti precejšnja finančna sredstva, ki se že vrsto let zbirajo v 
Skladu NEK. Kljub temu da je bilo lani veliko govora o nepravil-
nostih oz. vsaj ne najbolj smotrnih naložbah, pa nekatere na-
jave, da bo Sklad postal del pravkar ustanovljenega »superhol-
dinga«, vzbujajo bojazen, da bi se namenska sredstva utopila 
v skupni vreči, proti čemer se je borila prav sedanja politična 
opcija, ko je bila v opoziciji. Kako namerava Vlada poskrbeti, 
da bodo sredstva za gradnjo odlagališča in kasnejšo razgradn-
jo NEK pravočasno zagotovljena? Koliko resnice je v pred krat-
kim najavljenem zmanjšanju odškodnin za omejeno rabo pros-
tora posavskim občinam in kako namerava Vlada zagotoviti, da 
bo Hrvaška dejansko poskrbela za svoj del RAO?

Veriga HE na spodnji Savi naj bi Posavju prinesla protipoplavno 
zaščito (zlasti za Krško vas, Velike Malence, Loče), a se ureditev 
slednje pomika vse bolj v prihodnost. Kdo bo odgovoren, če se 
v tem času zgodijo še ene tako obsežne poplave kot leta 2010? 
Krško se ob konicah duši v prometu in nujno potrebuje novo ob-
voznico z mostom, že dlje časa se govori tudi o novi medme-
stni povezavi med Krškim in Brežicami. Kdaj lahko pričakujemo 
uresničitev teh projektov? In seveda, stranke sedanje koalicije 
so bile v prejšnjem mandatu ognjevit zagovornik regionalizaci-
je Slovenije, od katere je veliko pričakovalo tudi Posavje. Ali je 
ta projekt sploh še aktualen? Silvester Mavsar

Kaj bomo vprašali vlado?
POSAVJE – Vlada RS je v svojem sedanjem mandatu obis-
kala že nekaj slovenskih regij, zato pričakujemo, da bo ta-
kega obiska deležno tudi Posavje. Čeprav so nam na našo 
prošnjo iz vladnega urada za informiranje skopo sporočili, 
da bomo o obisku pravočasno obveščeni, smo tik pred za-
ključkom redakcije neuradno izvedeli, da naj bi se pri nas 
mudila 24. oktobra. V uredništvu smo se odločili, da vna-
prej pripravimo nekaj vprašanj, na katera v Posavju upra-
vičeno pričakujemo odgovore najbolj odgovornih ljudi v 
državi, med katerimi pa sta tudi kar dva »naša« ministra.

Tudi letos brez podpore države
Pred dnevi je uredništvo Posavskega obzornika prejelo odlo-
čitev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
iz katere je razvidno, da posavski časopis tudi letos ne bo 
deležen finančne podpore države. Čeprav je bil prijavljeni 
projekt z naslovom Posavski izzivi po oceni komisije »izvi-
ren in aktualen«, pa v njem »ni prepoznala večje dodane 
vrednosti« in zato že več let nismo prejeli sredstev. Vse bi 
še razumeli, če ne bi razpolagali s premnogimi informacija-
mi, da se sredstva na teh razpisih ne delijo samo po strokov-
nih kriterijih … In tako ostaja dejstvo, da ne leva ne desna 
vlada nimata posluha za naš časopis. V vse težjih gmotnih 
razmerah se lahko tolažimo s tem, da Posavski obzornik ob 
svoji 15-letnici ostaja najbolj bran v Posavju in hkrati tudi 
eden najbolj neodvisnih tiskanih medijev v Sloveniji.  Ur.
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Potem ko je bil 16. septembra lani položen temeljni kamen 
za gradnjo športnega centra, o katerem so v Kostanjevici na 
Krki sanjali že desetletja, jo je izvajalec del, podjetje Ko-
stak Krško, izvedel v zastavljenem roku, do začetka leto-
šnjega šolskega leta. Tehnični pregled je bil opravljen 29. 
avgusta, uporabno dovoljenje pa pridobljeno 10. septem-
bra. Naložba je stala 845 tisoč evrov, od tega je Fundaci-
ja za šport prispevala 167 tisoč evrov, Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport 89 tisoč evrov, preostalo 
pa Občina Kostanjevica na Krki. »Kljub majhnosti naše ob-
čine se moramo zavedati, da ta športno-rekreacijski center 
za nas pomeni toliko, kot za Ljubljano Stožice,« je dejal ko-
stanjeviški podžupan Ladko Petretič, ki je nadomeščal bol-
nega župana Mojmirja Pustoslemška, ter se zahvalil vsem, 
ki so pripomogli k uresničitvi projekta.

Kostanjeviški športni park, ki ga sestavljajo dve asfaltni igri-
šči za mali nogomet, rokomet in košarko, dve igrišči za od-
bojko na mivki ter 220-metrska tartanska atletska steza, so 
s simpatičnimi koreografijami in tekom po tartanski stezi v 
družbi olimpijcev Primoža Kozmusa in Primoža Kobeta od-
prli šolarji in šolarke, predstavniki investitorjev, financerjev 
in izvajalcev projekta pa so na stolp iz kock, ki so jih učen-
ke in učenci ob lanskem slovesnem začetku gradnje okrasili 
z odtisi svojih rok, nalepili ploščice z nazivi svojih organiza-
cij. »Zanemarimo dejstvo, da nas čaka še dokončanje tribun 
in večnamenske stavbe in si priznajmo, da imamo eno naj-
lepših športnih igrišč daleč naokoli. Povejmo to vsem in bo-
dimo na to ponosni,« je številnim udeležencem položila na 
srce ravnateljica kostanjeviške šole Melita Skušek. Otvori-
tveno prireditev je povezoval Peter Poles, nastopili pa so še 
kostanjeviški pihalni orkester, Harlekinove plesalke in pevka 
Vesna Krapež. Peter Pavlovič 

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

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

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Rok Retelj, Smilja Radi

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Ljubo 
Motore, Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier

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

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

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

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

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (22/2012) bo izšla v 
četrtek, 25. oktobra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
18. oktober.

BREŽICE – 28. septembra je v sejni sobi Občine Brežice po-
tekala tiskovna konferenca, na kateri sta župan Ivan Mo-
lan in predstavnica za odnose z javnostjo Lavra Kreačič 
predstavila program letošnjega Brežiškega oktobra, ki je 
že v polnem teku.

V tem mesecu se bo v brežiški občini zvrstilo več kot 60 do-
godkov, med njimi 16 športnih dogodkov, štiri otvoritve, de-
vet koncertov in pet dnevov odprtih vrat. 28. oktobra je pra-
znik občine Brežice (ta dan je bila ustanovljena Brežiška četa 
z namenom, da prepreči preseljevanje Slovencev iz Posavja), 
zato bo dan prej, torej 27. oktobra, svečana seja Občine Bre-
žice, med katero bodo podelili oktobrske nagrade in prizna-
nja. Prav tako bo letos zadnji oktobrski vikend v Brežicah po-
tekal 2. Obrtno-podjetniški in kmetijski sejem, ki ga organizira 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. V večna-
menski športni dvorani Brežice bo razstavni prostor inovativ-
no urejen – sejem bo v obliki razstavnih ulic z nazivom Aveni-
ja vina in kulinarike, Moj dom, Poslovne storitve, Turizem in 
mi, Nekaj lepega zame ter Gospodar na kmetiji. 26. oktobra 
brežiška občina obeležuje dan invalidov in bolnikov, zato bo 
v ta namen dan prej, torej 25. oktobra, osrednja prireditev. 
27. oktobra pa bo tradicionalni, že 36. pohod Po poteh Breži-
ške čete s štartom v Pišecah. Kot je dejal župan Ivan Molan, 
je brežiška občina v preteklem letu dosegla dobre rezultate, 
za katere so poskrbeli tudi brežiški športniki in nekatera dru-
štva. Zato je po njegovem prav, da se to obeleži z različnimi 
dogodki. Ob tej priložnosti vabi vse občane, da se udeležijo 
preostalih prireditev Brežiškega oktobra in s tem podprejo po-
sameznike in delujoča društva.  R. Retelj

Brežiški oktober v polnem teku

Lavra Kreačič in župan Ivan Molan

ČATEŽ OB SAVI - Na zaključku izbora za »Naj kamp 2012«, ki 
je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so Terme 
Čatež ponovno potrdile lanski naslov in zopet osvojile naziv 
naj kamp 2012 v kategoriji večjih slovenskih kampov. Čate-
ški kamp je že tretje leto zapored po ocenah ADAC-a naj-
boljši kamp v Sloveniji; priznano belgijsko kamp združenje 
Touring mu je podelilo priznanje „Touring 2012 znak pripo-
ročila“; na nedavno zaključenem sejmu v Parmi so to potr-
dili tudi Italijani - kampu Terme Čatež so bralci revije naj-
večjega združenja kampistov Italije „Confedercampeggio“ 
podelili priznanje „Simpatia e Qualità“ kot najboljšemu slo-
venskemu kampu. „Vsi ti uspehi - tako letošnji kot nagrade 
preteklih let – vedno znova potrjujejo niz uspešnih dosež-
kov naše družbe, za katere se trudi celotna ekipa Term Ča-
tež. Hkrati pa je za nas to tudi obveza, da naše goste tudi v 
prihodnje presenečamo in jih razveseljujemo z novostmi,“ 
je ponovni uspeh komentirala Alenka Mokrovič Pogačar, po-
močnica generalnega direktorja za marketing.
 Vir: Terme Čatež

Čateški kamp znova najboljši

RADEČE – Za sredo, 10. oktobra, je radeška županja Rafaela 
Pintarič sklicala 15. redno sejo občinskega sveta, na kateri 
so članice in člani obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med 
več točkami, ki se navezujejo na prenos, menjavo, proda-
jo ali pridobivanje nepremičnin s strani Občine, je bila tudi 
prodaja poslovnega prostora v radeškem zdravstvenem domu 
družbi Lokalinvest, ki namerava prostor v izmeri 35 m2 kupiti 
v dogovoru z družbo Gratel, da bo lahko le-ta dokončala iz-
gradnjo kabelske kanalizacije v občini. V prostoru je predvi-
dena ureditev centrale za obratovanje UMTS omrežja, ki bo 
omogočala priključitev tisoč potencialnih naročnikov. Med 
drugim so se člani seznanili tudi s projektom Radeška tržni-
ca. Gre za predvideno ureditev tržničnega prostora v sklo-
pu regijskega projekta Posavska špajza na Starograjski ulici, 
ki je trenutno v fazi priprave. V primeru odobrenega razpisa 
bi bil projekt, katerega skupna vrednost znaša okoli 277.690 
evrov (brez DDV), od tega delež občine okoli 173.000 evrov, 
izveden v dveh fazah, najprej odstranitev obstoječega objek-
ta na Starograjski ulici 5, v drugi fazi pa ureditev območja 
tržnice s parkirišči in ostalo infrastrukturo. B. M. 

Včeraj občinska seja v Radečah

Odprli kostanjeviške Stožice

Finskem, v Franciji, Nemči-
ji, na Madžarskem, Nizozem-
skem, v Romuniji, na Slova-
škem, v Sloveniji, Španiji, 
na Švedskem, v Veliki Brita-
niji, Švici, Ukrajini in na Hr-
vaškem. Testirali so varnost 
jedrskih elektrarn pred na-
ravnimi nesrečami, kot so 
poplave, potresi ter eks-
tremne vremenske razme-
re, pa tudi pred nesrečami, 
ki jih povzroča človeški de-
javnik, na primer strmogla-
vljenje letal ali požari in ek-
splozije v bližini nukleark. Po 
Rožmanovih besedah je do-
ber rezultat NEK predvsem 
posledica njihove proaktiv-
nosti in hitre odzivnosti na 
pojave v svetu na področju 
jedrske energije, tudi v pri-
meru lanske nesreče na Ja-
ponskem. Med glavnimi ukre-
pi, ki so pripomogli k visoki 
oceni elektrarne na testih, 
izpostavlja ureditev celo-
vite protipoplavne zaščite 
elektrarne, še pred omenje-
no nesrečo, ter dopolnitev 
virov električnega napaja-
nja za izvajanje varnostnih 
funkcij v vseh pogojih, zlasti 
z vgradnjo tretjega lastnega 
dizelskega generatorja. „V 
veliki meri so k temu prispe-
vali tudi vsi ukrepi, ki smo jih 
zelo hitro in učinkovito izve-
dli po nesreči na Japonskem, 

predvsem na področju mobil-
nih virov električne energi-
je, mobilnih virov črpalnih 
zmogljivosti za zagotavlja-
nje hlajenja reaktorske sre-
dice, zadrževalnega hrama 
in bazena za iztrošeno gori-
vo ter mobilnih virov za kom-
primiran zrak, ki je potreben 
za krmiljenje različnih pnev-
matskih naprav,“ pojasnjuje 
prvi mož krške nuklearke. „K 
tej oceni je pripomogla tudi 
naša celovita presoja stanja 
v primeru padca komercial-
nega letala in preventivni 
ukrepi v povezavi s tem ter 
seveda mnoge rešitve iz pre-
teklosti, kot so izjemno kva-
liteten popolni simulator, ki 
nam omogoča usposabljanje 
ljudi za vse scenarije, tudi ti-
ste najtežje, in vrsta drugih 
tehnoloških in organizacij-
skih novosti, ki jih izvajamo 
na kontinuiran način.“

„Ugotovitev Evropske komisi-
je, da so se v NEK lotili vse-
ga, kar se danes smatra za 
smiselno in potrebno s sta-
lišča jedrske varnosti, je ve-
lika potrditev domači jedr-
ski stroki, da gre po pravi 
poti in dela vse, kar je mo-
žno za varnost prebivalstva 
pred jedrsko nesrečo,“ pa 
so ob objavi poročila zapisa-
li na spletni strani Uprave RS 
za jedrsko varnost, a doda-

li tudi: „Kljub zadovoljstvu 
pa ne smemo pozabiti, da so 
stres testi pregledovali zgolj 
en vidik jedrske varnosti, to 
je obrambo pred velikimi 
zunanjimi naravnimi ali dru-
gačnimi nesrečami. Drugi, še 
bolj pomemben vidik, je za-
gotavljanje visoke obratoval-
ne varnosti, t. j. obratovanje 
brez okvar ali nesreč, ki bi 
lahko privedle do ogrožanja 
prebivalstva. Zato pa je po-
trebno stalno vzdrževanje vi-
soke varnostne kulture med 
vsemi, ki delajo v ali za je-
drsko elektrarno.“ Uprava za 
jedrsko varnost bo še naprej 
pozorno spremljala vse vidi-
ke jedrske varnosti in ukre-
pala, če bi zaznala slabšanje 
razmer, so še zapisali.

Poročilo Evropske komisi-
je pa ni prepričalo Zveze 
ekoloških gibanj Slovenije – 
ZEG oz. njenega predsedni-
ka Karla Lipiča, ki dvomi v 
verodostojnost javnih sporo-
čil Uprave RS za jedrsko var-
nost. Kot je zapisal v spo-
ročilu za javnost, so v ZEG 
takoj preverili resničnost na-
vedb in ugotovili, da je NEK 
res med boljšimi jedrskimi 

elektrarnami, a so še boljše 
od nje švedske elektrarne in 
elektrarna v Litvi. Lipič pou-
darja, da je Slovenija kljub 
temu dobila še tri priporoči-
la, kaj vse mora izboljšati iz 
varnostnih razlogov.

Kljub temu pa so rezultati 
stresnih testov po Rožmano-
vem mnenju dobra predpo-
stavka za prihodnost elek-
trarne z vidika strokovne 
ocene stanja, sprejemljivo-
sti v javnosti in načrtova-
nja podaljšanja življenjske 
dobe. „Skratka, vsi ti ukre-
pi so naložba za danes in za 
prihodnost. Za nami je 30 let 
obratovanja, načrtujemo pa 
obratovanje še za 30 let in 
želimo, da vstopimo v to 
drugo obdobje kar se da na 
visoki ravni v smislu pripra-
vljenosti za stabilno in varno 
obratovanje,“ ocenjuje Ro-
žman. Leto in pol po kata-
strofi na Japonskem jedrska 
energija po njegovem pre-
pričanju ostaja eden glavnih 
stebrov pri oskrbi z električ-
no energijo, tudi v kontekstu 
zelo ostrih okoljskih zahtev. 

 Peter Pavlovič

NEK z odliko prestala stresne teste
nadaljevanje s 1. strani

nadaljevanje s 1. strani

Zdravica po uradni otvoritvi

BREŽICE, KRŠKO – Z letošnjim letom se izteka mandat ak-
tualnemu, četrtemu po vrsti, sklicu Državnega sveta Re-
publike Slovenije. Volitve novih državnih svetnikov bodo 
sicer potekale šele 21. in 22. novembra, občine pa že iz-
birajo svoje kandidate za predstavnike lokalnih interesov 
v 40-članskem svetu. 

Naslednji teden bodo pred-
stavnike svojih občin v volilno 
telo 20. volilne enote za voli-
tve članov Državnega sveta RS, 
ki jo sestavljajo občine Krško, 
Brežice, Sevnica in Kostanjevi-
ca na Krki, in svoje kandidate 
za državne svetnike izvolili čla-
ni občinskih svetov vseh štirih 
omenjenih občin. V sredo, 17. 
oktobra, bo to ena izmed točk 
seje sevniškega občinskega sve-
ta, predlagani kandidat za člana 
Državnega sveta pa je Franc Pi-
pan iz Sevnice, kandidat stranke 
DeSUS na zadnjih državnozbor-

skih volitvah. Naslednjega dne, 18. oktobra, bodo tako re-
koč hkrati svoje kandidate izvolili še občinski svetniki v Bre-
žicah, Krškem in Kostanjevici na Krki. V Brežicah je kot edini 
kandidat evidentiran župan Ivan Molan, v Krškem pa naj bi, 
kot smo izvedeli, za državnega svetnika ponovno kandidiral 
aktualni državni svetnik z območja Posavja Jože Slivšek. V 
Kostanjevici na Krki so kandidature zbirali še do 12. ure vče-
raj, tako da imen(a) še ni bilo mogoče izvedeti pred zaključ-
kom redakcije. 
Kot kaže, se posavske občine torej niso uspele dogovoriti 
za enotno podporo skupnemu kandidatu, ki naj bi v skladu 
z nepisanim dogovorom tokrat prihajal iz brežiške občine. 
Pred Slivškom, ki je funkcijo državnega svetnika opravljal v 
mandatu 2007-2012 kot kandidat Krškega, so bili zastopni-
ki Posavja Sevničan Štefan Teraž (2002-2007), Brežičan Bo-
jan Petan (1997-2002), prvi državni svetnik in edini, ki je 
bil izvoljen na neposrednih volitvah, pa je bil Franc Glinšek 
(1992-1997) iz krške občine. 40-članski državni svet sicer se-
stavljajo po štirje predstavniki delodajalcev, delojemalcev 
ter kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest predstav-
nikov negospodarskih dejavnosti in 22 predstavnikov lokalnih 
interesov. Peter Pavlovič

Kandidati za državnega svetnika
Pipan, Molan in Slivšek

Jože Slivšek
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Dominik, če začneva s ple-
som in Akrobatik Breakers. 
Od kod ideja pripeljati bre-
akdance v Brežice?
Po prihodu na študij v Ljublja-
ni sem začel trenirati break-
dance, v katerem sta se na-
ravno zlili dve moji ljubezni: 
poslušanje in ustvarjanje hip-
hop glasbe in gimnastike, ki 
sem jo treniral več kot deset 
let. Brejkanja sem si želel že 
prej, vendar v naših koncih ni 
bilo te možnosti in sem ka-
kšne elemente in gibe spozna-
val le tu in tam iz filmov in 
interneta. Ko sem osvojil ne-
kaj plesnega znanja, sem do-
bil idejo, da bi to pripeljal v 
Posavje, hkrati pa bi s tem do-
dal svoj prispevek domačemu 
okolju. Vedno sem videl pri-
hodnost v mladih, zato je bila 
to tudi odlična priložnost po-
dajati svoje izkušnje, športne 
vrline in vrednote na mlaj-
še. Po nekaj letih smo zra-
sli v društvo, ki danes zdru-
žuje preko dvajset mladih od 
praga osnovne šole do kon-
ca študija, in vsi smo pravza-
prav ena velika družina. Če-
prav ima nekdo še prvošolsko 
rutko, drugi se pripravlja na 
maturo, tretji študira ali pa 
je že v poslovnih vodah – ko 
smo skupaj in plešemo, med 
nami ni starostnih razlik, vsi 
smo eno, vsi najboljši prija-
telji in vsi se imamo ogromno 
za naučiti eden od drugega.

Ali je delo z mladimi tudi vir 
navdiha?
Vsekakor. Pri tem jaz veli-
ko dajem, a še več dobivam 
nazaj. Skozi druženje z njimi 
ohranjam otroka v sebi, ki je 
nujen za kakršnokoli ustvar-
janje. Zraven je še iskre-
nost, ki je ne doživiš na ve-
liko drugih mestih, in zaradi 
tega je moje življenje resnič-
no in polno, nabito z energi-
jo, ki se jo trudim izkoriščati 
na najbolj pozitivne načine. 
Ob tem sem se naučil življe-
nja, skoval nova in trdna pri-
jateljstva, ki temeljijo na za-
upanju in stanju ob strani, ko 
vse ni najlepše, in zato je to 
poslanstvo zame in za njih 
šola življenja v malem. Delo 
z mladimi je obenem veliko 
zadovoljstvo, a hkrati tudi 
velika odgovornost. Za mlade 
so najtežja leta odraščanja, 
najstniška leta, ko se ustvar-
jajo osebnosti in smo zasipa-
ni s količino nasprotujočih si 
informacij, ki mladostnike v 
razvoju begajo pri odločitvah 
ali biti dober ali slab. Ravno 
takrat so najšibkejši in potre-
bujejo dober zgled in pozitiv-
no izkušnjo. Tudi sam sem šel 
čez to fazo in izbral pozitivno 
pot, ki jo sedaj z vzorom pre-
našam na njih in to me nav-
daja s samozavestjo in zado-
voljstvom, ki ga potrebujem 
pri svojem ustvarjanju, obli-
kovanju ...

Pa sva prišla do oblikovanja. 
Pojem je zelo širok, pri tebi 
pa zajema vse od grafičnega 
oblikovanja, celostne podo-
be, internetnih strani, pro-
gramiranja do oblačil, avto-
mobilov, produktov, stojal 

za telefone itn. Kdaj si od-
kril oblikovanje?
Morda je boljše vprašanje, 
kdaj je oblikovanje odkri-
lo mene. Že od malega sem 
čutil nekaj posebnega v sebi, 
saj sem ustvarjal vse živo in 
v sebi gradil ideje o blagov-
nih znamkah in izdelkih, ki 
jih nekoč želim zares nare-
diti. Takrat sem imel idejo, 
da si bom nekoč sam naredil 
vse, kar bom uporabljal: no-
sil svoja oblačila, vozil svoje 
avtomobile, živel v svoji hiši. 
V tistih letih so ideje le tle-
le v meni, ob koncu osnov-
ne šole pa sem začel več risa-
ti, ustvarjati na računalnik in 
preko spoznavanja oblikova-
nja spletnih strani sem začu-
til to oblikovalsko žilico, ki je 
na koncu prerasla v ljubezen. 
Ker v Brežicah tudi tu ni bilo 
nobenega posebnega znanja 
in sem bil prepuščen lastne-
mu razvoju, sem si rekel, da 
bom oblikoval, dokler bom vi-
del napredek, če pa ga ne bo, 
bom nemudoma nehal. In da-
nes sem še tu ter živim in ure-
sničujem svoje sanje.

No, potem se ti sanje že 
uresničujejo: greš na pri-
reditev in ljudje nosijo tvo-
ja oblačila, prideš v podje-
tje in vidiš, da uporabljajo 
tvojo internetno platfor-
mo, turisti v Brežicah drži-
jo v rokah vodič, ki si ga ti 
oblikoval ... A ni to že naj-
večje unovčenje talentov?
Sanje oziroma uspeh pri tem 
niso cilj, pač pa potovanje in 
tako se vsak dan uresničuje-
jo nove in delajo novi kora-
ki. Tako da je pomembno, da 
znaš ceniti vsak dan in stva-
ri, ki so pred tabo, do kate-
rih si prišel do tega trenutka, 
tudi če imaš sanj in želja še 
veliko. Občutek, ko vidiš svo-
je delo v živo, je lep in obe-
nem svojevrsten, neopisljiv. 
Najboljši občutek pa je ne-
dvomno to, da so ljudje, ki 
uporabljajo tvoje produkte, 
zadovoljni in to je najlepše 
povračilo in v mojem pogle-
du pravo poslanstvo in unov-
čenje talentov.

Zdi se, da je bilo na tvo-
ji oblikovalski poti odločil-
no srečanje s še enim obli-
kovalcem mlade generacije, 
Andrejem Štanto? 
Drži. Spoznal naju je sošolec 
na študiju arhitekture, ker je 
Andrej imel idejo o zaslužku 
na internetu, jaz pa sem znal 
izdelovati spletne strani. Ko 
sva se lotila projekta in zače-
la delati, sva vedno bolj ugo-
tavljala, da imava enake vizi-
je, želje in poglede na svet ter 
moderno oblikovanje. Ideja o 
hitrem zaslužku na internetu 
pa je vedno bolj ostajala v tre-
tjem planu. Pred nama je stala 
zamisel o povsem drugačnem, 
neo klasičnem, z najinimi be-
sedami provokativnem obliko-
vanju, ter celotna vizija naji-
nega ustvarjanja in področij, 
ki bi jih razvijala. Pod najinim 
okriljem je nato nastala zgod-
ba z imenom Provoco, ki se je 
kasneje razvila v pravo blagov-
no znamko in podjetje, ki želi 
prispevati svoj doprinos temu 
svetu. Ves čas sva vedela, da 
naju čaka dolga pot in da fizič-
nih rezultatov še dolgo ne bo, 
a želela sva graditi prave te-
melje in graditi na pravih vre-
dnotah in danes se rezultati 
tega že kažejo in potrjuje se 
najino medsebojno dopolnje-
vanje, ki je odgovorno za vse 
to. Med nama je nek kreativni 
trk, ko eden sproži, drug nad-
gradi, poda nazaj in tako na-
prej eksponentno, dokler ide-
je ne eksplodirajo. Kot neka 
verižna reakcija.

In med drugim sta lani na-
risala tudi avtomobil Shay-
ton Equilibrium, o katerem 
je novica, čeprav se v avtu 
še ne moremo peljati, v ne-
kaj dneh obkrožila svet. Na 
različnih blogih so poznaval-
ci avtomobilov zelo pohvalili 
dizajn, češ da gre za združi-
tev „najboljšega od najbolj-
ših“ avtomobilov, da gre za 
resno konkurenco Bugattije-
vemu Veyronu, Lamborghi-
nijevemu Aventadorju, Pa-
ganinijevemu Zondi ter da 
komaj čakajo, da bo avto za-
peljal na cesto.

Shayton (ime avtomobila 
po indijansko pomeni sokol, 
op. a.) je še brez imena obli-
kovno začel nastajati kot An-
drejev prostočasni projekt, 
nato pa si je počasi utiral svo-
jo pot v Provoco in z mojim 
dodatkom celostne podobe 
postal prava blagovna znam-
ka. Svetu sva ga predstavi-
la januarja 2011 in od takrat 
nimava miru in spanca. Ver-
jela sva v projekt, zato naju 
odziv ni presenetil, a bilo je 
lepo videti, kako je novica 
svet obkrožila le v nekaj te-
dnih in kako dobro je bil avto 
sprejet. Vse skupaj pa je bilo 
presenetljivo predvsem zara-
di tega, ker je bil avtomobil 
le računalniška slika, medtem 
ko so si vsi ob pogledu nanjo 
že predstavljali, da sedijo v 
njem in se vozijo, skratka, do-
živeli so realističen proizvod, 
ne le skico ali koncept, kot 
je to pri podobnih projektih. 
Kljub temu, da danes v tiši-
ni in skrivnostno pripravljava 
projekt naprej, še vedno de-
žujejo objave po celem svetu, 
npr. samo ta mesec bo ena iz-
med francoskih revij za avto-
mobilizem objavila dvostran-
ski članek o Shaytonu. 

Kako kaže temu projektu?
Cilj je, da se Shayton pelje po 
cestah, zavedava pa se, da je 
do tam še precej korakov. V 
podjetju delamo po nujnem 
vrstnem redu, ker avto je 
vseeno drugače zahteven kot 
oblačila in težko pričakuješ, 
da ga izrišeš, naslednje leto 
pa se že pelješ v njemu. Po-
trebne so ogromne investici-
je. Lani je bil avto predsta-
vljen kot zunanjost, letos pa 
smo izrisali tudi vse detajle 
notranjosti, tako da ima avto 
sedaj do potankosti domišlje-
ne vse gibljive dele, za njim 
stoji neko tehnično znanje in 
tehnični načrti naših poslov-
nih partnerjev v Italiji. Na-
slednji mesec načrtujeva, da 
bova svetu predstavila letnik 
2013, ki bo že služil kot osno-
va za prototip. Dela je še ve-
liko, a se s tem ne obremenju-
jeva, ker je cilj jasen in se mu 

z vsakim dnem približujeva. 
Nekega sončnega dne se bo 
Shayton peljal skozi Brežice.

Delaš na specifičnem podro-
čju in brez dvoma marsikdo 
meni, da si nor, ker ostajaš 
v Brežicah, v Sloveniji. Pre-
potoval si že del sveta, do-
bil povabila iz drugih držav. 
Zakaj ne greš v ZDA ali na 
vzhod, kjer so ogromni trgi? 
Nista omejena s tem prosto-
rom in našo, slovensko mi-
selnostjo?
Nikakor. Na to gledam popol-
noma drugače. Zgodil se je 
nek trenutek v najinem razvo-
ju, ko sva se morala odločiti, 
kje bova zastavila sedež na-
jine “operacije”. To bi lahko 
bilo kjerkoli na svetu, a dom 
imaš le en in enkrat boš svo-
jega otroka lahko peljal le v 
en vrtec. Pomembno je izbra-
ti vrtec. In midva sva se odlo-
čila za domačega. Tu, kjer sva 
doma, kjer poznava okolico in 
že imava izkušnje iz poslova-
nja, povsod drugje bi mora-
la vse zgraditi znova, hkrati 
pa bi se tepla z 20 milijonov 
podobnimi dušami v nekem 
New Yorku, kjer si vsi želi-
jo uspeti. Ko potuješ po sve-
tu, Slovenije res nihče ne po-
zna, a ko jim razložiš, da smo 
tu v sami zibelki zahodne ci-
vilizacije, kjer je naša sose-
da Italija domovina dizajna 
in umetnosti, blizu pa je tudi 
npr. Nemčija kot zibelka teh-
nologije, se pogledi spremeni-
jo in če znaš te vplive čutiti, 
lahko tu združuješ najboljše 
iz obeh svetov. Na drugi stra-
ni je Slovenija pravo testno 
igrišče in model, po katerem 
deluje cel svet. Najprej mo-
raš zmagati tu in če zmagaš 
tu, si lahko najboljši na sve-
tu. Vse drugo je bežanje, zato 
se ne strinjam z drugimi, ki 
pravijo, da se pri nas ne da. 
Lahko pogledamo samo okoli 
sebe. Eden izmed takšnih je 
Primož, ki sem ga lahko po-
gosto opazoval med treningi 
atletike, kako vztrajno meče 
kladivo. In on je dokazal, da 
se da tudi iz Brežic in je moj 
pravi zgled. Moja miselnost 
je zato drugačna in mislim, 
da če bom dovolj dober, bodo 
drugi prihajali k meni tudi iz 
drugih kontinentov, seveda 
pa sam nisem omejen s pro-
storom. Danes sem lahko tu, 
jutri tam, preko interneta pa 
vedno povsod. Trenutno po-
trebujem še mir za ustvarja-
nje in se dobro počutim tu, v 
Brežicah, jutri pa bom mor-
da že kje drugje, temu pa se 
prepuščam.

V tem času, ko govorimo 
samo še o krizi, strahovih, 
sploh mladi si slikajo črno 
prihodnost, je tvoja pozi-
tivnost povsem presenetlji-
va ...
Najlaže je spakirati kovčke in 
iti. A kamor greš, bo prerez 
ljudi enak, povsod bodo do-
bri, a tudi slabi in nevoščlji-
vi. Torej se je treba potruditi 
že doma in si ustvariti v gla-
vi pozitivno okolje, ker kakr-
šno si ustvariš tu, bo potem 
povsod. Jaz sem svojo srečo 

poiskal pri sebi, zato sem ve-
sel in tega mi ne more nihče 
vzeti. To ne pomeni, da nisem 
imel težkih preizkušenj v ži-
vljenju, ravno nasprotno, am-
pak taoistično verjamem, da 
ni dobrega brez slabega, torej 
ni veselja brez žalosti. Slabe 
stvari nas naredijo dobre in 
zato znamo še toliko bolj ce-
niti vsako dobro stvar in vsak 
trenutek. Navsezadnje mo-
ramo biti vsi vrženi na trdna 
tla, da se lahko spremenimo 
na bolje. In to velja tudi za 
vse nas, ljudi in države. Sla-
bo je slabo le zato, ker nič ne 
naredimo za to. Na vse gle-
dam le pozitivno, predvsem 
pa ne čakam na boljše čase, 
ampak jih s pozitivnim delom 
ustvarjam in to je moje spo-
ročilo ne samo vsem ljudem 
na svetu, ampak tudi vsem v 
bližnji okolici, v Posavju, saj 
smo vsi ena velika družina.

Dominik, meniš, da te do-
mače okolje ceni? In druži-
na, kako te dojema?
Mislim, da brez ljudi ob sebi 
in ljubezni ne moreš priti ni-
kamor. Družina in prijate-
lji, moja razširjena družina, 
mi ogromno pomenijo. Vsak 
dan se bolj zavedam njihove-
ga pomena in se trudim več 
vlagati v skupne trenutke, ker 
se tisti izgubljeni ne bodo ni-
koli vrnili. Ker ogromno de-
lam in sem veliko časa v svo-
jem svetu, z mano ni vedno 
lahko, a vedno bolj si želim 
ustaviti čas in ga preživeti ob 
njih. V tem norem času vsi hi-
timo in se trudimo preživeti, 
teči za neobstoječim in ob ko-
ličini informacij, ki so danes 
prerasle v pravo onesnaževa-
nje, se le redko kdo še usta-
vi in opazi res dobro stvar ali 
pa si zanjo vzame več časa 
kot za le bežen pogled, pre-
den že nadaljuje z dnevno 
ihto. Tako je tudi z lokalnim 
okoljem. Malo kdo zares opa-
zi moje delo, si zanj vzame 
več časa ali pa razmišlja o 
njem, vendar me to ne moti 
tako. Takšni so pač časi, pre-
več je informacij, “zemlje”, 
da bi opazil “diamante”. Jaz 
vse delam zaradi notranjega 
zadovoljstva, tisti pa, ki me 
opazijo in vidijo nekaj dobre-
ga v mojem delovanju, mi se-
veda pomenijo veliko in tudi 
to poveča moje zadovoljstvo. 
Predvsem pa želim sam biti 
tak človek, ki opazi druge, ki 
se ustavi in vidi nekaj poseb-
nega v njih. S tem, ko za tre-
nutek ustaviš svet drugemu, 
spremeniš svet na bolje. To, 
kako jaz cenim druge in oko-
lje, je meni osebno bolj po-
membno kot to, kako drugi 
in okolje sprejemajo mene. 
To je prava stvar, namreč 
pri meni ni časa za negativ-
nost, ker mi ga zmanjkuje še 
za kreativnost in ustvarjanje. 
Zato je delo in pozitivna na-
ravnanost zdravilo, ki ga pri-
poročam vsem in to najbolje 
gradi osebno rast. Živimo na-
mreč samo enkrat, zato mo-
ramo polno izživeti vsak tre-
nutek, ki nam je namenjen.
 
 Maruša Mavsar

Dominik Černelič, oblikovalec:

Najlaže je spakirati kovčke in oditi ...
Brežice oktobra praznujejo. Ob priložnosti občinskega praznika bodo na dogodkih, sejah in prireditvah izpostavljeni posebni dosežki Brežičanov in Breži-
čank. In če se o nekaterih dosežkih in brežiških imenih govori ali piše v medijih bolj pogosto, je na drugi strani tudi kar nekaj tistih, ki marljivo ustvarjajo 
brez želje po posebnih potrditvah in javnih pohvalah. Njihovo delo govori zase, Brežice pa so njihova zibelka in odskočna deska. Takšen je tudi Dominik Čer-
nelič, 28-letni vsestranski oblikovalec, internetni ustvarjalec, snovalec blagovnih znamk, v prostem času pa tudi plesalec in vodja Kulturnega društva Akro-
batik, ki že od leta 2004 v Brežicah združuje ljubitelje plesne zvrsti breakdance. To, da se je v Brežicah nadgrajevala tudi ideja za avtomobil Shayton Equi-
librium, ki s svojo dovršenostjo navdušuje ljubitelje hitrih avtomobilov po svetu, in da je v tem mestu ob Savi in Krki nastajala kolekcija modnih oblačil z 
imenom Collection 69, je zanj povsem naravno dejstvo. „Jaz grem samo svojo pot, Brežice pa so pomemben del mene,“ pove. Želeli smo izvedeti več.

Dominik Černelič
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DOLENJA VAS – Tukajšnja 
krajevna skupnost z le štiri-
mi naselji (po izločitvi Spo-
dnjega Starega Gradu in 
Spodnje Libne v samostoj-
no KS so ostale v njej vasi 
Dolenja vas, Stari Grad, Pes-
je in Libna) in nekaj manj 
kot 700 prebivalci sodi med 
manjše v občini Krško, a jo 
kljub temu v zadnjih letih 
zaznamujejo velike inve-
sticije. Po izgradnji večna-
menskega doma, odprtega 
leta 2010, je pred njimi ob-
sežen projekt izgradnje ka-
nalizacijskega omrežja.

Po lokalnih volitvah pred dve-
ma letoma je vodenje sve-
ta KS prevzel Goran Udovč 
iz Starega Grada, kjer živi z 
ženo in sinom. Novomeščan 
po rodu in pravnik po izobraz-
bi je po osemletnem vodenju 
občinske uprave v Dolenjskih 
Toplicah letos spomladi postal 
direktor podjetja Rudar Seno-
vo, domačini v krajevni sku-
pnosti pa so ga, kot pravi, po 
več letih življenja med njimi 
že vzeli za svojega. V svetu KS 
mu družbo delajo Miran Vid-

Krajevna skupnost Dolenja vas

Če ne bi bilo tranzita, bi imeli idilo
mar kot podpredsednik, An-
drej Žitnik, Zinka Deržanič, 
Martin Trampuš, Jožefa Li-
benšek in Janez Špiler.

Letošnja prizadevanja KS so 
bila usmerjena zlasti v uredi-
tev križišča v Pesjem, ki so ga 
na pobudo krajanov in v sode-
lovanju tako z njimi kot z Ob-
čino Krško razširili in obnovili 
prometno signalizacijo, tako 
da je bistveno bolj varno, ter 
v opremljanje dve leti starega 
večnamenskega doma v Dole-
nji vasi, zlasti dvorane. Naba-
vili so tudi že opremo za zu-
nanje športno igrišče, potem 
bodo na vrsti še prostori KS in 
arhiv. Zgornjo etažo so dali v 
najem Vrtcu Krško, kjer v eno-
ti Sonček bivata dve skupini 
malčkov, v sosednjem objek-
tu pa še vedno deluje enota 
Tonček, tako da vrveža naj-
mlajših ne manjka. Ni pa še 
znana usoda starega gasilske-
ga doma, ki je zdaj prazen, 
saj so se tudi gasilci preseli-
li v nov dom. Kot pravi Udo-
vč, ga želijo ponuditi mladim 
za njihove aktivnosti in druže-
nje, če pa zanj ne bodo našli 
druge rešitve, ga bodo posku-
šali prodati.

Že v kratkem pa pričakuje-
jo začetek del na 5500 me-
trov dolgem kanalizacijskem 
omrežju, ki bo povezova-
lo Stari Grad in Dolenjo vas. 
„Želeli smo, da bi bilo to 
omrežje bistveno širše. V pr-
votnih načrtih je bilo zarisa-
no tudi na delu Libne, zdaj pa 
ugotavljamo, da ni tako, pa 
tudi del Dolenje vasi je izpa-
del,“ pojasnjuje Udovč, ki se 

zaveda, da bodo ljudje težko 
razumeli, zakaj se omrežje 
ponekod konča 50 ali 100 me-
trov pred njihovim domom. 
„Vzporedno s kanalizacijo 
bo obnovljena tudi cestna 
infrastruktura, predvsem v 
Starem Gradu, kjer se bo ka-
nalizacija gradila v cestnem 
telesu, proti Dolenji vasi pa 
bo v večjem delu potekala po 
pločniku, tako da bomo na ta 
način prišli do novega pločni-
ka. Dopolnjen bo tudi sistem 
javne razsvetljave, zgrajeno 
bo tudi 6600 metrov kabel-
ske kanalizacije za širitev ši-
rokopasovnega omrežja, to 
pa se bo širilo tudi v Pesje,“ 
še dodaja Udovč. Za del KS, 
ki ne bo deležen kanalizacij-
skega omrežja, bodo (zaen-
krat) najboljša rešitev male 
čistilne naprave. Udovč izpo-
stavlja še težavno vzdrževa-
nje številnih asfaltnih cest na 
Libni, nekaj pa jih še čaka na 
asfaltno prevleko.

Dolenjevaška KS sicer leži 
med Savo in pobočjem Lib-
ne, kjer je znano arheološko 
najdišče, na prehodu iz kr-
ške v brežiško občino, njeni 
sosedi pa sta poleg že ome-
njene KS Spodnji Stari Grad 
– Spodnja Libna še KS mesta 
Krško in Zdole. Šolski okoliš, 
župnijska pripadnost, pošta 
in seveda službe prebivalce v 
veliki meri vežeta na Krško, 
čeprav si številni kruh služijo 
tudi v Brežicah. Ravno lega 
ob državni cesti, ki povezu-
je ti dve občinski središči, 
je največja „rak rana“ kra-
jevne skupnosti, saj je vsa-
kodnevni tranzitni promet 
zanjo velika obremenitev. 
Udovč upa, da bo čim prej 
zgrajena nova, t. i. Vrbinska 
cesta med Krškim in Breži-
cami, ki jih bo razbremeni-
la tega tranzita, kar bo, kot 
je prepričan, njihove kraje 
spremenilo v idilo.
 Peter Pavlovič

Goran Udovč

posavske krajevne skupnosti

Do izgradnje večnamenskega doma je bilo osrčje KS pri 
spomeniku žrtvam 2. svetovne vojne in izgnancem pred 
gasilskim domom in pod cerkvijo svete Marije Božje.

- mačice, rese in ostale trajnice
- lončne krizanteme
- aranžmaji, suhonaravni 
 in svileni
- nagrobni pesek in sveče

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 3. oktobra, 
na predvečer 140-letnice Društva slovenskih pisateljev, v 
brežiški knjižnici pripravila literarna branja, dogodek pa 
poimenovala Beseda na predvečer.

Ob 140-letnici slovenskih pisateljev so literarna branja iste-
ga dne in ob isti uri potekala še po devetih krajih v Sloveni-
ji: Celju, Dravogradu, Idriji, Lenartu, Novem mestu, Piranu, 
Sežani, Škofji Loki in Tolminu. Društvo slovenskih pisateljev 
je bilo ustanovljeno 21. aprila 1872 v Ljubljani, pobudnik in 
prvi predsednik je bil Davorin Trstenjak. Med tem časom se 
je izmenjalo 22 predsednikov, trenutni predsednik društva 
pa je Milan Jesih. Od leta 1945 je društvo delovalo v okviru 
Zveze književnikov Jugoslavije, z uradnim aktom je iz nje iz-
stopilo februarja 1990. Dejavnost društva se tako že skoraj 
150 let zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši polo-
žaj slovenske mladinske književnosti.

Gost brežiških branj je bil Milan Dekleva, pesnik, romanopi-
sec in glasbenik, avtor preko 50 literarnih del. Avtorje branih 
del Rudija Mlinarja, Rudija Stoparja, Ivane Vatovec in Tee 
Oršanič so interpretirale Natalija Pelko, Nina Režman, Lea 
Zagmajster Jovanović in Vesna Smrekar iz KD Drugi oder 
Brežice, za glasbeni intermezzo sta poskrbela Rudolf Gas 
in Veronika, literarno srečanje pa sta pripravili Simona Ro-
žman Strnad in Lučka Černelič iz OI JSKD Brežice.
 N. J. S.

Beseda na predvečer

Martina Ivanšek, Stari Grad: 
O možnostih izbruha požara niti 
ne razmišljam, v zvezi s tem pa 
imamo doma urejeno tudi za-
varovanje. Pravemu požaru ni-
sem bila sicer nikoli priča, me-
nim pa, da mi je iz mlajših dni, 
ko sem kot članica prostovoljne-
ga gasilskega društva hodila na 
vaje in tekmovanja, ostalo toli-
ko znanja, da bi znala ukrepati. 
Gasilci vsekakor opravljajo druž-
beno koristno in humano delo.

Melita Tihole, Sevnica: 
Pred časom sem imela priložnost 
videti, kaj pusti požar za sabo, 
zato upam, da je naš dom varen 
pred njim. Kurišče imamo redno 
očiščeno in primerno za kurjavo. 
V primeru, če bi prišlo do poža-
ra, česar pa si seveda ne želim, 
imamo v bližini hiše potok, s ka-
terim bi si lahko zasilno poma-
gali. V nakupovalnih centrih in v 
večjih objektih na oznake zasil-
nega izhoda nisem pozorna.

Jani Abram, Dobrava pri Ko-
stanjevici na Krki: 
Mislim, da imamo doma dobro 
poskrbljeno za požarno varnost, 
saj imamo gasilske aparate, tudi 
v avtomobilu, ki sicer niso pre-
gledani, delujejo pa. Kot pro-
stovoljni gasilec PGD Prekopa 
imam sicer že kar precej izku-
šenj s požari. Če enkrat sam do-
živiš požar, si potem bolj pozo-
ren na smer umika v primeru 
požara tudi v javnih prostorih.

Franc Hribar, Zasap: 
Doma imamo dva gasilna apa-
rata in hidrant poleg hiše, tako 
da smo pripravljeni na požar. 
V službi sem že bil priča poža-
rom, ko se je npr. vnel avto-
mobil. Takoj sem pomagal ga-
siti, uslužbenci na bencinskih 
servisih smo namreč tudi uspo-
sobljeni za to. Ko sem v večjih 
objektih, mi takoj padejo v 
oči oznake za zasilne izhode in 
aparati, ki pa so marsikje zalo-
ženi in težko dostopni.

Oktober je mesec požarne varnosti. Ali menite, da je 
vaš dom požarno varen in kako poskrbite za to? Ste že 
bili kdaj priča požaru v vašem domu ali okolici? Ali ste 
v nakupovalnih centrih in drugih javnih mestih pozorni 
na to, kje so zasilni izhodi v primeru požara?

anketa

Varni pred požarom?

Dobova

Terme Paradiso | Selska cesta 15b | 8257 Dobova | Tel.: 07/45 22 988 | paradiso@siol.net | www.paradiso.si

od 10:00 do 20:00

od 10:00 do 23:00

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi je bila 
vložena pobuda volivcem za vložitev zahteve za začetek postop-
ka za sprejem štirih zakonov: o referendumu in ljudski iniciati-
vi, o osnovnem bivanju, o samozdravljenju in o konoplji. Volivci 
lahko dajo svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec 
za podporo volivca za vsak posamezen zakon samo enkrat v času 
zbiranja podpisov volivcev od srede, 12. 9. 2012, do sobote, 10. 
11. 2012, na sedežu UE Krško, v pritličju, okence 2 ali 3, v poslov-
nem času in na Krajevnem uradu Senovo in Kostanjevica na Krki, 
v času uradnih ur. Volivec poda podporo s podpisom na predpisa-
nem obrazcu, ki se dobi na navedenih mestih evidentiranja pod-
pisov. Potrjen obrazec se vrne volivcu, ki ga pošlje na naslov po-
budnika: Združenje umetnikov Paviljon, Sveto 53, 6223 Komen.  

Zbiranje podpore za štiri zakone

Brale so članice KD Drugi oder Brežice Natalija Pelko, Ni-
na Režman, Lea Zagmajster Jovanović in Vesna Smrekar.

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783
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KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško zopet začenjamo znova. 
Že 53. leto zapored. Izkušnje in tradicija so nam v pomoč, 
da lahko skupaj z vami vsak oktober zakorakamo v novo 
študijsko leto, novim znanjem in spoznanjem naproti …

Tudi letos vam je na voljo pestra in raznolika izobraževalna 
ponudba. Osnovana je tako, da vsak posameznik najde kaj 
zase. Izbirate lahko med tečaji tujih jezikov, računalniški-
mi tečaji, nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami, različni-
mi študijskimi krožki ali pa se odločite obiskati Svetovalno 
središče Posavje, kjer vam nudimo brezplačno informiranje 
in svetovanje za izobraževanje odraslih. Upokojence vabi-
mo v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer so na vo-
ljo številni tečaji in delavnice, kjer vsakdo najde kaj zase. 
Dovolite nam, da vas pospremimo po novi poti. Poti znanja, 
ki bogati vsak naš dan.
Prvega dne oktobra je naše popoldne bogatila Alenka Rebu-
la, pisateljica, pesnica, esejistka, ki je odprla študijsko leto 
na naši Ljudski univerzi Krško. Predavanje v Dvorani v par-
ku je bilo dobro obiskano in pravi užitek je bilo poslušati go-
spo Rebulo, ki se ukvarja z globinsko psihologijo. Popeljala 
nas je skozi čudovito predavanje o tem, kaj smo, kdo smo 
in kako malo se poznamo in naredimo zase. Zato vas še en-
krat vabimo, da naredite nekaj le zase. Obiščite kakšen te-
čaj, delavnico ali predavanje. Na Ljudski univerzi Krško vas 
bomo vedno veseli. Anja Brilej Bohorč

Začetek novega študijskega leta 
na Ljudski univerzi Krško

Predavanje Alenke Rebula je bilo dobro obiskano.

Kot pravi Aljoša 
Preskar, vodja teh-
ničnega sektorja In-
fre, so na akumu-
lacijskem bazenu 
HE Boštanj sani-
rane vse ureditve, 
ki so bile potreb-
ne po visokih vo-
dah septembra leta 
2010. Šlo je za ne-
kaj manjših usadov 
na brežinah, zlasti 
pri Praprotnem, ki 
pa niso predstavlja-
li nobene nevarnosti za okolico. Izvajajo se 
redna vzdrževalna dela, investicijska dela 
pa so odprta le še v zaselku Dvorec v sklo-
pu sanacije Kompolja.

HE Blanca
Več projektov je odprtih v sklopu gradnje 
HE Blanca, kjer gre h koncu gradnja večna-
menskih poti vključno z izgradnjo brvi pre-
ko Sevnične, izvajajo se tudi ruralne in hor-
tikulturne ureditve, to so ureditve zelenih 
in športnih površin, habitatov ipd. V sklo-
pu gradnje načrtujejo tudi ureditev drče 
na Mirni, kar je sicer poseg manjšega obse-
ga, vendar je zaradi pogojev krajinarjev in 
naravovarstvenikov ter neposredne bližine 
male hidroelektrarne tehnično zahtevnej-
ši. Zaradi tega prihaja do določenih težav, 
zato se zadeva malce vleče, vendar bo po 
Preskarjevih besedah drča zgrajena v nasle-

dnjem letu. Na Infri opravljajo tudi ugotovi-
tve negativnih vplivov gradnje na objekte in 
ureditve. Nekaj tehničnih spremljanj objek-
tov je v zaključni fazi, na osnovi tega pa 
bodo podani sanacijski ukrepi, predvsem na 
objektih v neposredni bližini urejanja aku-
mulacijskega bazena. Tako na Boštanju kot 
na Blanci v okviru rednega vzdrževanja skr-
bijo za preglede in čiščenje zadrževalnikov 
in pritokov ter zalednih drenažnih kanalov, 
skladno s programom se izvaja košnja, od-
stranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst in 
vzdrževanje nadomestnih habitatov, dopol-
njujejo tudi zgrajene retenzijske površine 
črpališč. Investicija bo predvidoma zaklju-
čena v naslednjem letu.

HE Krško
V preteklem mesecu so za potrebe testira-
nja akumulacijskega bazena HE Krško dvi-
gnili začasno zajezno gladino na delno koto 
polnitve 162,90, tako da do polne kote aku-

mulacijskega bazena (164) manjka še en 
meter, pojasnjuje Anton Vetrih, vodja pro-
jekta HE Krško na Infri. Največja težava pri 
tem je še vedno neizvedena rekonstrukcija 
dela ceste G1-5 od hidroelektrarne gorvo-
dno proti Brestanici, za kar pa je predviden 
začetek del še v letošnjem letu, zaključek 
pa v prvi polovici leta 2013. S tem bodo iz-
polnjeni pogoji za dvig gladine akumulacij-
skega bazena na polno koto. V sklopu testi-
ranje akumulacijskega bazena sicer na Infri 
izvajajo redne monitoringe vplivov na oko-
lje, rezultati katerih so objavljeni na sple-
tni strani Infre (http://www.infra.si) ter 
tako dostopni širši javnosti. Trenutno pote-
kajo zlasti aktivnosti na dokončanju ureja-
nja izlivnih odsekov pritokov, ki so nad zaje-
zno gladino akumulacijskega bazena, kar bo 
predvidoma zaključeno do konca tega leta. 
Po pojasnilih Aljoše Preskarja se v letu 2013 
pričakuje delna otvoritev obvoznice Krško 
od novega rondoja pri objektu HE Krško do 
priključitve na obstoječo cesto za NEK pod 

obstoječim mostom preko Save. Otvoritev 
ceste je predvidena v sredini leta 2013. Po-
leg navedene investicije bo v letu 2013 pri-
četa in predvidoma tudi dokončana gradnja 
rekonstrukcije ceste obstoječe obvoznice 
starega mestnega jedra Krško, ki bo pote-
kala na področju Zatona, z izgradnjo proti-
poplavnega zidu ob celotnem mestnem je-
dru Krško – desni breg Save. Sočasno bodo 
pričeta tudi dela na čistilnih napravah Dole-
nji Leskovec, Pijavško in Rožno s pripadajo-
čimi kanalizacijskimi zbirnimi vodi. Na po-
dročju Brestanice se načrtuje dokončanje 
celotne pričete gradnje ureditev, izvedba 
rekonstrukcije Zasavske ceste ter izgradnja 
še preostalih kanalizacijskih vodov v prede-
lu Šutne in Zasavske ceste.

HE Brežice in HE Mokrice
Junija letos je bil sprejet državni prostorski 
načrt za HE Brežice, pripravljen pa je tudi 
že program infrastrukturnih ureditev, ki je 
sedaj v obravnavi pri Ministrstvu za kmetij-
stvo in okolje. Gradnja ureditev bo predvi-
doma potekala v obdobju 2014 – 2016, na 
letni bazi pa bo znašala cca. 50 milijonov 
evrov, kar je trenutno, kot poudarja Preskar, 
največja investicija v tem predelu delu Slo-
venije. Na Infri so že pričeli s postopki na-
kupa zemljišč, potrebnih za gradnjo. Kar se 
tiče HE Mokrice, se v začetku naslednjega 
leta pričakuje sprejem državnega prostor-
skega načrta, ki je pravkar v fazi javne raz-
grnitve in pripadajočih obravnav. Terminski 
plan gradnje je soroden tistemu za HE Bre-
žice, ni pa še potrjen, kar se tiče financira-
nja ureditev.

Pripravljajo se že ne gradnjo 
brežiške in mokriške elektrarne
Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi ni pomembna le s stališča energetike, pač pa Posavje z njo pridobiva tudi številne druge infrastrukturne in protipoplav-
ne ureditve, ki jih izvaja podjetje Infra d.o.o. Že zgrajene protipoplavne ureditve na območju Sevnice so ob poplavah pred dvema letoma odigrale pomembno 
vlogo in uspešno prestale test narave, s pomikanjem gradnje po Savi navzdol pa se poplavna varnost izboljšuje tudi drugje. Kateri projekti so še v teku in kako 
daleč so ter katere v Infri še načrtujejo, pa v nadaljevanju. 
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Sanacija HE Boštanj 
pri Prapreškem potoku

Pijavško polje Akumulacijski bazen z gradu Brestanica

HE Boštanj

ARTIČE – Fantje artiški iz KUD Oton Župančič Artiče so v zadovolj-
stvo poslušalcev 29. septembra v artiškem prosvetnem domu pri-
redili srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslovom »Na hribč-
ku je moj dom«. Program so z ohranjanjem napevov slovenskega 
ljudskega izročila ponudile sodelujoče skupine: Fantje artiški, 
vodja Slavko Rožman; Mladinski zbor OŠ Artiče, zborovodkinja 
Ela Verstovšek Tanšek; Ljudske pevke s Telč, vodja Zvonka Mr-
gole; Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi pri Krškem, vodja Irena 
Stergar; Dobovski pevci, vodja Slavko Požar; Pevci iz Globoke-
ga, vodja Franc Kene; Trebeški drotarji, vodja Robi Fuks; Kole-
dniki iz Bušeče vasi, vodja Janez Hribar; Zarja – ljudski pevci iz 
Čušperka in Račne, vodja Jožica Poderžaj; pevke ljudskih pesmi 
»Trstenke«, vodja Lojzka Merc. Za prav posebno noto prijetnega 
pevskega druženja je poskrbela Literarna sekcija KUD Oton Žu-
pančič Artiče s povezovalnim besedilom Danice Avšič, ki ga je v 
narečju med skupinami odigrala Jana Kovačič. N. J. S.

Govornika na prireditvi sta 
bila predsednik KS Cerklje ob 
Krki Vojko Pavlovič in direk-
torica brežiške občinske upra-
ve Irena Rudman. Pavlovič je 
izpostavil dosežke lanskega in 
letošnjega leta. Kljub krizi, 
ki se kaže tudi v cerkljanski 
KS, so letos ob posluhu Obči-
ne Brežice uspeli izpeljati kar 
nekaj projektov. Proti koncu 
gre največja investicija v KS 
in občini Brežice, in sicer ob-
nova lokalne ceste Bušeča vas 
– Poštena vas – Brvi – Stojan-
ski Vrh v dolžini 3300 metrov, 
letos bodo dokončali tudi vo-
dovod od Brvi do Izvira, pred 
kratkim so dokončali del ce-
ste v Vinjem Vrhu, v načrtu pa 
imajo tudi dokončanje odse-
ka ceste v Bušeči vasi. Kot je 
dejal Pavlovič, so bili dejav-
ni tudi na okoljevarstvenem 
področju, saj so sanirali odla-
gališča odpadkov na Zasapu. 
Predsednik je omenil tudi tra-
dicionalne prireditve, ki jih 
prirejajo domača društva, in 
se zahvalil tudi vsem ostalim 
društvom, ki so na kakršen 
koli način pripomogla k pre-
poznavnosti in kvalitetnejše-
mu življenju v KS, Vojašnici 
Jerneja Molana Cerklje in OŠ 
Cerklje. Rudmanova je izpo-
stavila, da je bilo leto 2012 za 
cerkljansko KS rekordno, saj 
je bilo realiziranih investicij 
čez milijon evrov, kar je po 
njenih besedah v obdobju go-
spodarske krize zavidljiv do-
sežek, na katerega so ponosni 
tudi na Občini Brežice. Ome-
nila je tudi, da so občinski 

Kljub krizi rekordno leto
CERKLJE OB KRKI – 8. oktobra je minilo natanko 90 let, odkar je bil odprt novi most čez reko Krko v Cer-
kljah ob Krki, ki povezuje prebivalce na levem in desnem bregu reke. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki 
tako ta dan praznuje krajevni praznik, ki ga je tudi letos obeležila z osrednjo prireditvijo dva dneva prej.

svetniki na zadnji seji potrdi-
li, da bo OŠ Cerklje med in-
vesticijami osnovnih šol v ob-
čini najprej na vrsti. „Naj vas 
most, ki je rdeča nit vašega 
praznika, povezuje še naprej, 
da boste tudi v teh časih, ko 
vse pogosteje slišimo tarna-
nje nad krizo, ohranili pozi-
tivno naravnanost in zagna-
nost, da se bo vaša krajevna 
skupnost še naprej tako raz-
vijala,“ je zaključila.

Kulturni program s podelitvijo 
petih priznanj in ene plake-
te KS Cerklje so sooblikovali 
Ženska vokalna skupina Sol-
zice, učenke 4. in 5. razreda 
OŠ Cerklje ob Krki, Ljudske 
pevke iz Cerkelj, harmonikar 
Ivan Srpčič ter ansambel Phil 
Harmonik. Program je pove-
zovala Sara Unetič. Predse-
dnik KS Pavlovič je priznanja 
izročil poveljniku PGD Cer-

klje Bogdanu Račiču, Sreč-
ku Furlanu za informiranje o 
dogajanju v krajevni skupno-
sti preko spletne strani čre-
šnjice.info, Stanetu Veglju 
za udejstvovanje na kultur-

nem področju, ravnateljici 
OŠ Cerklje ob Krki Andreji 
Urbanč, ki je s svojim de-
lom pustila velik pečat tako 
na šoli kot v KS, ter Nogome-
tni ekipi Cerklje ob Krki, ki 
je v 29 letih svojega obstoja 
z različnimi uspehi poskrbe-
la za razvoj nogometa v KS. 
Plaketa gre letos v roke mu-
zikantu Franciju Veglju, ki 
na prireditvi sicer ni bil pri-
soten. Ima svoj ansambel, že 
več kot 20 let uči mlade har-
monikarje, bil je pobudnik 
ustanovitve Klape Parangal, 
krajani in tudi širša okolica 
pa ga poznajo predvsem kot 
muzikanta, ki je vedno pri-
pravljen pomagati, če je to 
vsaj malo povezano z glasbo. 
Po koncu prireditve je sledi-
lo še druženje krajanov s po-
gostitvijo.
 Rok Retelj

Letošnji dobitniki priznanj KS Cerklje s predsednikom 
Pavlovičem (manjka dobitnik plakete Franci Vegelj)

Na hribčku je moj dom

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782Fax.: 07 49 05 781
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Planinstvo je bilo v radeški 
dolini prisotno že pred vojno, 
zainteresirani pa so se lahko 
vključevali v okoliške podru-
žnice Slovenskega planinske-
ga društva (Sevnica, Litija, 
Trbovlje, Zidani Most). S pri-
hodom Staneta Koselja leta 
1948 na čelo radeške papir-
nice se je kmalu zbral oko-
li njega krog somišljenikov, ki 
so se odločili, da ustanovijo 
planinsko društvo. Ustanov-
nega občnega zbora se je 23. 
12. 1951 udeležilo 61 obča-
nov, društvo pa je že v prvem 
letu delovanja imelo 166 čla-
nov. V samostojno upravlja-
nje in vzdrževanje radeškim 
planincem sta bili tekom de-
lovanja prepuščeni 200 km 
oddaljena visokogorska pla-
ninska postojanka na Preho-
davcih in Gašperjeva koča 
pod Velikim Kozjem, katero 
so vzeli v najem kot zapušče-
no stajo leta 1964 za obdobje 
15 let – slednja se žal že kar 
celo desetletje otepa z izgu-

OKROGLICE - Pri spomeniku padlim partizanskim kurirjem 
na Okroglicah, v majhni vasi v bližini Lovrenca, je 23. sep-
tembra potekala spominska slovesnost in tovariško srečanje 
v spomin na borce in mlade kurirje, ki so izgubili življenje v 
boju z okupatorjem konec oktobra leta 1944. Tistega dalj-
nega leta je na Okroglicah padlo devet mladih kurirjev, ki so 
vzdrževali zvezo med Štajersko, Dolenjsko in Koroško ter s 
tem povezovali tudi pokrajinska partizanska vodstva z osre-

dnjim slovenskim političnim in vojaškim centrom. Nemci ta-
krat niso prizanesli niti vasi, saj so jo požgali.
Spomin na padle so v nedeljskem dopoldnevu obeležili s 
kratkim kulturnim programom, ki so ga oblikovali učenci in 
učenke podružnične osnovne šole iz Loke pri Zidanem Mo-
stu, Godba Blanški vinogradniki in Folklorna skupina Društva 
upokojencev Razbor. Slavnostni govornik je bil župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. Prejemnik posebnega priznanje 
je bil vodja Duletove čete Janez Valant, ki s starimi voja-
škimi vozili ohranja spomin na neusmiljen čas vojne vihre.
 S. R., foto: L. M.

Diamantni jubilej radeških planincev 
RADEČE – 14. septembra so člani in podporniki Planinskega društva Radeče v tukajšnji kulturni dvorani 
počastili 60 let organiziranega planinskega delovanja. Med obiskovalci so bili tudi predsednik Planinske 
zveze Slovenije Bojan Rotovnik, predsednik MDO Zasavja in Posavja Borut Vukovič, direktorica radeške 
občinske uprave Brigita Stopar, direktorica JZ KTRC Radeče Marija Imperl ter predstavniki drugih zavo-
dov, društev in kolektivov. 

bami zaradi skoraj nikakršne-
ga obiska, kar sproža tudi mo-
žnosti njene odtujitve. Zlasti 
v 80-ih letih je znatno pomoč 
planincem nudila radeška pa-
pirnica, ki je omogočila šte-
vilna obnovitvena in vzdr-
ževalna dela, danes pa sta 
edina podpornika društvu Ob-
čina Radeče z uporabo brez-
plačnega društvenega prosto-
ra in Prevzgojni dom Radeče, 

kjer je preko zime garažiran 
kombi. Danes PD Radeče šte-
je okoli 220 članov.

Predsednik PD Radeče Jože 
Šušteršič je na slovesnosti v 
svojem nagovoru povzel zgo-
dovino razvoja in izpostavil 
najzaslužnejše posameznike. 
26 planincem se je s simbo-
ličnim darilom zahvalil za do-
sedanje plodno sodelovanje, 

še posebej pa izpostavil Sta-
neta Koselja kot ustanovite-
lja in predsednika društva s 
35 letnim stažem, Viktorja 
Pergarja kot dolgoletnega 
ravnatelja OŠ Radeče in av-
torja obsežnega Vodnika po 
Zasavskem hribovju ter no-
sača Antona Kašca in Alojza 
Kravanjo, ki sta bila 40 let 
edina redna zveza med kočo 
in društvom preko cele se-
zone. Podeljena so bila tudi 
priznanja, in sicer so brona-
sti častni znak prejeli Jure 
Brečko, Matjaž Cvikl, Fran-
ci Kmetič, Danilo Čeh in 
Irena Kampuš, srebrni ča-
stni znak Boris Fajfer, Da-
niela Dornik, Franci Gros in 
Jože Šušteršič, z zlatim ča-
stnim znakom pa sta bila na-
grajena Benjamina Kampuš 
in Suzana Pinosa. Prireditev 
so popestrili člani gledališke-
ga društva Radeče, program 
pa je povezovala Katja Čeč. 
 Doroteja Jazbec, 
 foto: Iztok Gospodarič

Nagrajenci društva ob jubileju

Spominsko srečanje na Okroglicah

Udeleženci spominske slovesnosti pri spomeniku padlim 
kurirjem na Okroglicah

SEVNICA - Prvo sredo v leto-
šnjem septembru je Rudi Sto-
par na sevniškem gradu v okviru 
svoje vsakomesečne prireditve 
Radogost gostil izjemnega vir-
tuoza na harmoniki, člana prve 
sevniške glasbene skupine Ta-
nin ton. 81-letnemu Slavku 
Zupancu bolezen ne dopušča 
več igranja na harmoniko, a 
živahnim zimzelenim melodi-
jam Slavčka, kot ga mnogi še 
vedno radi kličejo, je bilo mo-
goče prisluhniti v videoposnet-
ku, ki ga je posnel Lojze Sin-
tič pred vrnitvijo v Avstralijo. 
»V tujini ima slovenska beseda 
poseben zven,« je dejal gosti-
telj kulturnega večera in nato 
prepustil besedo še »sevniške-
mu zlatemu peresu«, pesnici in 
pisateljici Anici Perme.

Nostalgični spomini na Nandeta Tiholeta

Uvodnemu kulturnemu pro-
gramu v dvorani Alberta Feli-
cijana je sledila predstavitev 

sevniškega slikarja samouka 
Nandeta Tiholeta, ki je v sli-
kanju scen za šolske predsta-
ve in sevniško amatersko gle-
dališče takoj po drugi svetovni 
vojni uresničeval del svojih 
talentov. »Bil je odličen obrtni 
mojster, slikar samouk in glas-
benik. Več mu je bilo do tega, 
da je napravil kaj izvirnega, ka-
kor da bi veliko zaslužil,« je bil 
del opisa izjemnega človeka, ki 
je pustil za sabo nekaj drago-
cenih slikarskih del, od kate-
rih se jih je mnogo žal izgu-
bilo. Pred ogledom slikarskih 
del v grajskem oknu Radogost 
je spomin na Nandeta obudila 
še 81-letna Sevničanka Dragi-
ca Kreutz: »Nandeta se spo-
minjam kot punčka. Vsak ve-
čer je prišel gospod Nande na 

spodnja vhodna vrata s pipo v 
ustih in kadil, tako da je zaka-
dil cel Glavni trg v starem delu 
Sevnice. Kako je to dišalo! Nan-
de je v tobak dajal dišečo rožo, 
ki jo je spomladi nabral v goz-
du in jo posušil.« S posebnim 
žarom je nato obudila še spo-
min na čudovite zimske glas-
bene večere, ki so se odvijali 
v kuhinji pri Tiholetovih – Nan-
de je igral kitaro, njegova žena 
citre, Dragica pa je prinesla vi-
olino. O tem, kako posebni in 
izjemni so bili časi 60 oz.70 let 
nazaj, ostaja zapisano tudi v 
spominski knjigi – Dragici je va-
njo Nande narisal boginjo ume-
tnosti in znanosti ter zraven 
zapisal misel: »Spoštuj ume-
tnost in glasbo!«
 S. R., foto: L. M.

Rudi Stopar, Dragica Kreutz 
in njen mož Slavko Zupanc

V Radečah smo 27. septembra na Svetovni dan turizma sveča-
no odprli Učno pot »Savus«. Vzpostavitev nove poti je sofinan-
cirana iz osi Leader, v okviru projekta Posavske poti prijetnih 
doživetij – POPOTNIK, v katerem JZ KTRC Radeče kot partner 
sodeluje skupaj s CPT Krško, KŠTM Sevnica, TD Šentjanž, TD 
Sromlje in Občino Kostanjevica. Projekt POPOTNIK bo regi-
jo Posavje med drugim obogatil s šestimi novimi tematskimi 
potmi, ki druga za drugo v sklopu integralnih turističnih pro-
duktov počasi že postajajo del posavske turistične ponudbe. 

Otvoritev Učne poti Savus je potekala v okviru 1. Posavskega fe-
stivala pohodništva, s katerim snovalci poti želimo doseči, da bi 
naše poti obiskovali pohodniki in kolesarji iz vse Slovenije. Po 
uvodnem nagovoru direktorice Marije Imperl, kratki predstavitvi 
vodje projekta Ksenje Kragl, pozdravu predsednika Združenja za 
pohodništvo in kolesarjenje GIS Marka Lenarčiča, ter nagovoru 
županje Rafaele Pintarič, sta Marija Imperl in Jože Prah sveča-
no odkrila informacijsko tablo na vstopni točki »Savus«. Duška 
Kalin je ob tabli pojasnila nekaj podrobnosti v zvezi z nastankom 
in potekom učne poti. S prerezom traku pa sta županja občine 
Radeče Rafaela Pintarič in predsednik Združenja za pohodništvo 
in kolesarjenje GIS Marko Lenarčič pot predala namenu. V na-
daljevanju so se pohodniki iz vseh petih posavskih občin, ki so 
vključene v projekt POPOTNIK, podali na predstavitveni pohod.

Učna pot Savus poteka krožno od pristana ob reki Savi, ob eni 
najdaljših in najlepših ribolovnih tras v Evropi, do ribnika pri Ri-
biškem domu in nato mimo hotemeške lipe in parka Dvor nazaj 
do pristana. Gre za pot, ki je že nekaj let med domačini zelo pri-
ljubljena kot sprehajalna pot, zdaj pa smo jo s pomočjo projek-
ta POPOTNIK opremili še z novimi informacijskimi in pojasnje-
valnimi tablami ter z didaktičnimi igrali, ki vodnikom pomagajo 
pri interpretaciji narave. V drugi fazi projekta bomo pot opre-
mili še z električnimi kolesi, ki bodo tako kot GPS aparat na vo-
ljo za izposojo obiskovalcem poti. Osnovni poudarek učne poti 
je na vodi in njenem pomenu za naše okolje, vendar pa je pot 
zasnovana tako, da omogoča različne načine interpretacije z 
različnimi poudarki na naravni ali kulturni dediščini.

Po končanem pohodu je večina pohodnikov pot nadaljevala z av-
tomobili po dolini Save navzdol in se udeležila fotografskega po-
tepa ob reki Savi. Foto safari se je odvijal pod vodstvom prof. 
Dušana Klenovška. Glavni namen je bil ujeti v objektiv najbolj 
čarobne trenutke in zanimive lokacije ob reki Savi. Zbrane foto-
grafije si je v okviru fotografskega natečaja na temo reke Save, 
splavarjenja, splava in lesa, ogledala tudi strokovna komisija, 
ki bo najboljše fotografije nagradila. Nekaj izbranih fotografij 
si boste lahko ogledali na razstavi v Caffe Galeriji v Radečah. 
V popoldanskem času pa smo v Hiši na Magolniku svetovni dan 
turizma obeležili na nekoliko drugačen način. Že tradicionalno 
smo se povezali JZ KTRC Radeče, Zavod za gozdove Slovenije in 
Center za zunanjo ureditev Velika Preska. Otroci iz Podružnične 
šole Svibno so zasadili svoje drevo, prisotne sta nagovorila pred-
sednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in županja Občine 
Radeče Rafaela Pintarič. Predstavljeni so bili zelo raznoliki pro-
jekti, s katerimi se JZ KTRC Radeče predstavlja v domačem in 
mednarodnem okolju. Priložnost za predstavitev so dobili tudi 
naši sosedje iz Polšnika in Ljudske univerze Krško, ki so predsta-
vili svoje zgodbe, program pa so vmes prijetno popestrili Ljud-
ski pevci iz Svibnega.

Svetovni dan turizma v Radečah in 
otvoritev nove učne poti "Savus"

ŠENTJANŽ - V Kulturni dvorani Šentjanž si je bilo mogoče do 
konca preteklega tedna, ko se je zaključila šentjanška Bučari-
ada, ogledati prvo skupinsko razstavo sedmih članic in članov 
likovne sekcije Art Lipa KUD Budna vas. „Na predstavljenih sli-
karskih delih je izražena motivika in različni žanri likovne ume-
tnosti ter tehnike. Ta raznolikost in izvirnost naredi razstavo 
zanimivo za ljubitelje likovne umetnosti in ostale, kjer vsak-

do lahko najde v njej kakšno sliko povsem za svojo dušo,“ je 
dejala vodja likovne sekcije Elena Sigmund, ki je za razsta-
vo prispevala dve svoji sliki. Članica omenjene sekcije je vse 
od njene ustanovitve v letošnjem januarju tudi Mojca Musar 
iz Šentjanža, ki s tem izpolnjuje svojo dolgoletno željo. »Lani 
jeseni sem postala članica Društva ljubiteljev likovne ume-
tnosti Radeče, v letošnjem letu pa sem začela spoznavati in 
utrjevati osnove slikanja na platno pod strokovnim vodstvom 
Elene Sigmund. Skozi risanje izražam svoja doživetja, svoj po-
gled na svet, svoja občutja, misli,« je pripovedovala mati štirih 
otrok, ki hrani doma 30 slikarskih del in čaka na priložnost, da 
jih predstavi širšemu okolju. Na razstavi slikarskih del v šen-
tjanški kulturni dvorani so se poleg obeh omenjenih likovnih 
ustvarjalk predstavili še Gordana Dobriha, Marija Oven, Ire-
na Zgonc, Franci Sigmund in Suzana Sotlar.  S. Radi

Razstava Art Lipa KUD Budna vas

Mojca Musar je narisala sliko, ki predstavlja mirno mor-
je in skalnato obalo v noči, ki jo osvetljujejo zvezde.
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 
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Čas, ko ste vi na prvem mestu
Petek, 28. septembra, je bil poseben in svečan dan za mno-
ge, ki nego svojega telesa in duha z veseljem prepuščajo spre-
tnim rokam in znanju Barbare Novak in njene ekipe: prijatelji 
in stranke so namreč prisostvovali otvoritvi sodobnega Koz-
metičnega centra Barbara Novak v Brežicah.

Navdušenje nad opremljenostjo 
prostorov je bilo očitno. „Sem re-
dna uporabnica storitev kozmetič-
nih salonov po Sloveniji in Barbarino 
delo je nekaj izjemnega v sloven-
skem merilu, danes pa sem se na 
prvi pogled zaljubila še v te nove 
prostore. Jasno je, tukaj bomo vse 
stranke imele občutek, da smo ne-
kaj posebnega,“ je povedala obisko-
valka otvoritve iz Ljubljane. 
Z otvoritvijo Kozmetičnega centra so 
se končno uresničile Barbarine dol-
goletne sanje, center privablja s svo-
jo celovitostjo, naravno združitvijo 
profesionalnih storitev in ambienta, 
ki izžareva sproščujočo energijo, kar 
bo dodatno blagodejno pripomoglo k 
vrhunski negi in razvajanju strank. 
Nega obraza in dekolteja, nega telesa, različne masaže, mani-
kura, pedikura, depilacija, laserski posegi, permanentni make 
up, make up po metodi Jane Iredale, vrhunski kozmetični iz-
delki ipd. so storitve, s katerimi v centru skrbijo za dobro po-
čutje, zdrav in lep izgled strank. „Res je neverjeten občutek 
doživeti takšno navdušenje strank nad novim centrom,v kate-
rega smo vložili toliko sredstev, želja in vztrajnosti. Vsak doda-
tek je domišljen, vsaka površina govori svojo zgodbo. Na naše 
storitve so se mnogi navadili že na stari lokaciji, novi prostori 
pa vso našo ponudbo še nadgrajujejo. Trudili se bomo, da tudi 
naprej s trdim delom, izkušnjami in stalnim izobraževanjem 
vsak dan upravičimo njihovo zaupanje,“ nam je po otvoritvi, ko 
sta z brežiškim županom Ivanom Molanom prerezala trak pred 
novim centrom, zaupala Barbara. „Vsak posameznik si resnič-
no zasluži najboljše in posluh za njegove želje. Pridite, naj bo 
to samo vaš čas, čas, ko ste Vi na prvem mestu,“ je zvenelo 
povabilo strokovnjakinj Kozmetičnega centra Barbara Novak. 
 M. M., foto: arhiv Barbara Novak

Kozmetični center Barbara Novak s.p., Župančičeva 17h, Brežice
Tel.: 081 607 042, www.kozmeticnicenter.si

predstavljamo

Barbara Novak

Strešne kritine GERARD in strešna okna VELUX v gradbenih trgovinah MAREX
- ugodne cene, celoten prodajni program, dogovor za montažo.

Poiščite našo trgovino MAREX, z veseljem vam bomo strokovno svetovali!

PE Ljubljana, Šmartinska cesta 32, PELjubljana@marex.si, 
     01 5611 094, 031 235 418
PE Grosuplje, Gasilska cesta 27, PEGrosuplje@marex.si, 
      01 7888 350, 041 331 775
PE Kranj, Sejmišče 5, PEKranj@marex.si, 
     04 2011 295, 051 681 236
PE Brežice, Dobovska cesta 6, PEBrezice@marex.si,
      07 4962 064, 051 601 664
PE Slovenj Gradec, Gmajna 55, PESlovenjGradec@marex.si,   
      02 8845 723, 051 681 230

BREŽICE - Lions klub Brežice 
je otroke iz socialno ogroženih 
družin v brežiški občini razve-
selil s šolskimi potrebščinami 
in delovnimi zvezki. Brežiški 
lionsi so tako začeli uresni-
čevati del dobrodelne akcije 
Otrokom pot do znanja, ki so 
jo odprli že v maju na ustanov-
nem dogodku Charter night. 
Takrat so pripravili prodajno 
razstavo umetniških del, ki so 
jih darovali posavski umetni-
ki. Akcija, s katero želijo otro-
kom omogočiti enakopravnej-
šo pot do znanja, je še vedno 
v teku, sredstva od že proda-
nih umetniških del in ob veli-
kodušni podpori podjetij Telekom Slovenija, DZS, Granit d.d. 
Slovenska Bistrica, Gradbeništvo Glogovič Dobova in Bibo in-
ženiring Brežice pa so namenili za nakup šolskih potrebščin 
in delovnih zvezkov. Tako so 46 otrokom iz osnovnih šol Arti-
če, Pišece, Bizeljsko, Velika Dolina, Globoko, Cerklje ob Krki 
in Dobova polepšali začetek šolskega leta. Prejemnike kom-
pletov šolskih potrebščin in delovnih zvezkov so izbrale šole. 
Kot je ob predaji šolskih potrebščin poudaril predsednik bre-
žiškega Lionsa kluba, ki je bil ustanovljen septembra lani, 
Bogdan Planinc, bo tudi v prihodnje delovanje brežiškega 
kluba skrbno usmerjeno v pomoč našim najmlajšim.  L. Z.

BREŽICE - Lovska družina Brežice in Peter Verstovšek sta 23. 
septembra na strelišču LD Brežice v Dobravi organizirala do-
brodelno strelsko tekmo, prvo tovrstno med lovci, katere iz-
kupiček je šel v šolski sklad OŠ Brežice. Tekme se je udeležilo 

45 strelcev, zbrali pa so 725 evrov. Ekipno je zmagala ekipa 
LD Artiče pred LD Pišece in LD Bizeljsko, prehodni pokal, ki 
ga je prispevala Zveza lovskih družin Posavja, pa je zmago-
valcem podelil predsednik zveze Miha Molan. Posamezno so 
prva tri mesta zasedli Jernej Suša, Marko Veršec in Slavko 
Bogovič, za nagrade pa so prejeli likovna dela, ki sta jih da-
rovali slikarki Breda Videnič Kuplenik in Metka Vimpolšek.
 P. P., foto: LD Brežice

Dobrodelna lovska strelska tekma

Finalna serija dobrodelne tekme

Brežiški lionsi za otroke

Simbolična predaja potreb-
ščin OŠ Cerklje ob Krki

Slednje, to je za pomoč na 
domu, prostovoljno psiho-
socialno delo mladih, Krizni 
center za otroke in mlado-
stnike, Zavetišče za ženske 
in otroke žrtve nasilja Pepcin 
dom, pomoč ljudem z dolgo-
trajno duševno stisko, pro-
gram reševanja in urejanja 
socialnih stisk, povezanih z 
zlorabo alkohola in prepove-
danih drog, skupine starih za 
samopomoč ter za zavetišče 
za brezdomce, sta skozi več 
kot dve uri trajajočo priredi-
tev predstavila moderatorja 
Irena Janc in Peter Kaste-
lic, uvodoma  pa so lepo šte-
vilo obiskovalcev nagovorile 
direktorica CSD Krško Mari-
na Novak Rabzelj, soproga 
predsednika Republike Slo-
venije Barbara Miklič Türk 
in podžupanja občine Krško 
Ana Somrak. 

Solidarnost še živi med ljudmi
KRŠKO - V organizaciji krškega Centra za socialno delo (CSD) in s pomočjo nastopajočih, darovalcev 
umetniških del ter donatorjev in sponzorjev je 5. oktobra v Kulturnem domu Krško potekala dobrodel-
na prireditev, izkupiček katere bo CSD Krško namenil izvedbi socialno varstvenih programov. 

Direktorica Novak Rabzelje-
va je dejala, da so vsi pro-
grami, ki jih izvajajo pod 
okriljem CSD, dokaz, da je 
delo zaposlenih in prosto-
voljcev dobro in tesno po-

vezano z ljudmi v domačem 
okolju, pri čemer je izrazi-
la upanje, da bodo donator-
stvo, dobrota in spoštovanje 
kot človeške vrline žive-
le tudi v prihodnje. Temu je 
pritrdila tudi soproga pred-
sednika RS Miklič Türkova, ki 
se je zahvalila obiskovalcem 
prireditve, rekoč da je tudi 
številna udeležba na priredi-
tvi potrjuje, da solidarnost 
še živi med ljudmi in da so 
ti kljub vse večji in domala 

že vsesplošni stiski še vedno 
odprtih rok, podžupanja So-
mrakova pa je v imenu Obči-
ne zagotovila CSD moralno, v 
obliki vsaj minimalnih sred-
stev pa tudi finančno podpo-
ro programom. 

Kulturni glasbeni in plesni 
program so izvajali: pianist-
ka Nika Tkalec in violinist 
Julio Valdes, Vokalna sku-
pina Solzice, Folklorna sku-
pina DKD Svoboda Senovo, s 
skečema Rastislav Florjan-
čič, Jože Žabkar, Boštjan 
Arh, člani KD Leskovec pri 
Krškem, kantavtor Peter 
Dirnbek ob spremljavi Ju-
reta Lopatiča, plesalke Ple-
snega društva Imani Brežice, 
učenca Glasbene šole Krško, 
violončelistka Nuša Planinc 
in klarinetist Matic Sotošek, 
Vokalna skupina Aves, Toni 
Sotošek s sinovi in Big Band 
Krško s pevko Alenko Go-
dec, moderator Kastelic pa 
je na odru opravil tudi krajši 
pogovor z domačim olimpij-
cem Primožem Kozmusom.

 Bojana Mavsar 

Na dobrodelnem koncertu (z leve): Ana Somrak, Barbara 
Miklič Türk in Marina Novak Rabzelj

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Z na-
menom informirati čim širšo 
javnost pa tudi prostovoljce 
in bodoče uporabnike o de-
lovanju centra, predvsem pa 
o potrebah in življenju oseb z 
obolelostjo za cerebralno pa-
ralizo, so v Centru Sonček 27. 
septembra pripravili dan od-
prtih vrat. Na leskovški Uli-
ci delavnih brigad, kjer do-
mujejo od lanskega leta, so 
uporabniki za obiskovalce 

pripravili predstavitev Sončkovih delavnic in prodajo izdel-
kov, ustvarjalno delavnico, glasbene nastope in druženje s 
pogostitvijo. Največ zanimanja je bila deležna novost v cen-
tru - Sončkova tržnica rabljenih predmetov -, ki sicer v okviru 
centra obratuje vsak delovni dan v dopoldanskih urah. Raz-
lične in lepo ohranjene predmete, pa tudi izdelke, ki jih iz-
deluje šest v centru zaposlenih oseb z invalidnostjo, je mo-
goče kupiti po zelo ugodnih simboličnih cenah.   B. M. 

Dan odprtih vrat Centra Sonček

Obiskovalci so si z zanima-
njem ogledovali pa tudi ku-
povali izdelke in predmete.
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KRŠKO, ZRENJANIN - Regionalna razvojna agencija Posavje 
v okviru svojega mednarodnega sodelovanja skupaj z Regio-
nalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat izvaja 
projekt »Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje 
sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Ba-
nat«, ki ga financira Služba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, ki se je v času projekta združila v Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V sklopu pro-
jekta se je 18. in 19. septembra direktor RRA Posavje Martin 
Bratanič skupaj s sodelavkama, vodjo projekta Natašo Šter-
ban Bezjak in mag. Natašo Šerbec, mudil na obisku v regiji 

Banat, kjer je v okviru projekta v Zrenjaninu potekala pred-
stavitev brošure »Kako pripraviti uspešen predlog projekta«. 
Na delavnici, ki so jo skupaj z Regionalnim centrom za razvoj 
Zagorje izvajali predstavniki RRA Posavje, so udeleženci iz ob-
čin, zbornic, podjetij in nevladnih organizacij pobliže spozna-
li, kaj opredeljuje pojem projekt, javni poziv ter zakaj in kako 
se s svojim projektom prijaviti na javni poziv na evropskem, 
nacionalnem ali lokalnem nivoju. V nadaljevanju so spoznali, 
kako pripraviti uspešno prijavo na javni poziv, na kaj morajo 
biti pozorni pri pripravi projektne dokumentacije in pri izpol-
njevanju prijavnih obrazcev. Predstavljeni so bili tudi prak-
tični nasveti, kako pripraviti in prijaviti posamezni projekt.  
Omenjeni projekt je naravnan trajnostno, saj bodo rezultati 
projekta pripomogli k boljši informiranosti in višji ravni uspo-
sobljenosti različnih struktur v Banatu za učinkovito pripra-
vo projektov in koriščenje predpristopnih pomoči ter s tem k 
ekonomskemu in socialnemu razvoju tega področja. Aktivnosti 
projekta so dobra osnova tudi za nadaljnje sodelovanje med 
institucijami, saj bodo potrebe po izkušnjah s črpanjem EU 
sredstev na lokalnem nivoju v Srbiji v prihodnosti še bistveno 
večje. Vir: RRA Posavje

V Banatu predstavili brošuro

PODSREDA – V prejšnji številki našega časopisa smo že poro-
čali o novinarski konferenci, ki so jo 25. septembra pripravili 
na upravi Kozjanskega parka (KP) v Podsredi. Tokrat še nekaj 
več o predstavljenih projektih, ki potekajo oz. bodo pote-
kali v okviru KP, in letošnjem finančnem stanju zavoda. Kot 
je pojasnila Mojca Kunst, vodja Službe za ohranjanje nara-
ve, je KP letos na različne objavljene razpise prijavil osem 
projektov. Pri dveh – »Revitalizacija porečja reke Sotle« in 
»Vzpostavitev podpornega sistema ukrepov za trajnostno go-
spodarjenje s travniškimi sadovnjaki« oz. »Od čebelice do 
jabolka« – nastopajo kot vodilni partner, pri ostalih pa kot 
projektni partner, nekateri so tudi že odobreni in se bodo za-
čeli izvajati prihodnje leto. Trenutno v KP potekata dva pro-
jekta, in sicer »Pilgrimage Europe«, v okviru katerega bodo 
zasnovali široko mrežo romarskih poti in romarskih središč z 
namenom njihove skupne promocije in trženja, in »Sodob-
na arhitekturna tipologija na Kozjanskem«, katerega cilj je 
pridobiti izhodišča za oblikovanje objektov, ki bodo podlaga 
za izdelavo občinskih prostorskih načrtov. 
Direktor zavoda mag. Hrvoje Teo Oršanič je poleg tega ome-
nil, da so letos izvedli rebalans proračuna, kar pomeni krep-
ko znižanje finančnih sredstev za njihovo delo (za približno 
15 %). Kljub temu so načrt, ki so si ga zastavili konec lanske-
ga leta, z racionalnim poslovanjem realizirali skoraj v celo-
ti. To pa zato, kot je povedal Oršanič, ker je bil dobro zasta-
vljen in želijo ohraniti naravovarstveni in kulturni utrip na 
Kozjanskem. Kot je še dejal, so v preteklem letu ustanovili 
tudi Združenje upravljavcev zavarovanih naravnih območij 
v državi. R. R.

„Na eni strani imamo lepe 
ureditve, ki služijo občanom, 
na drugi pa nedokončane ure-
ditve, ki ne služijo nikomur,“ 
je številnim udeležencem 
seje v Kulturnem domu na 
Blanci, tako članom odbora 
kot predstavnikom, podjetij, 
občin in ministrstev in drugih 
vladnih služb, povezanih s po-
savskim ‚projektom stoletja‘, 
potožil sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk. Kot je pojasnil, 
največjo težavo predstavlja-
jo nivojski železniški prehodi 
(cesta - železnica), saj je od 
šestih, ki naj bi bili v skladu 
s programom infrastrukturnih 
ureditev na območju HE Blan-
ca ukinjeni, ukinjen le eden. 
Z novim mostom preko reke 
Save v naselju Log bi se rešili 
kar treh tovrstnih prehodov, 
izven nivojski prehod je po-
trebno urediti tudi na Blanci 
ter zavarovati nivojski prehod 
na Gornjem Brezovem, kar si-
cer že poteka. Rok za uresni-
čitev naštetih ureditev je 1. 
januar 2014 in se zelo hitro 
bliža, stanje nivojskih preho-
dov pa je nevzdržno, je de-
jal sevniški župan. Urediti 
je potrebno tudi enajst vo-
dotokov (Sevnična, Vranjski 
potok, Blanščica …), zgradi-
ti male čistilne naprave za 
naselja Arto, Blanca in Go-
renje Brezovo ter preurediti 
čistilno napravo podjetja In-
plet na Dolnjem Brezovem za 
celo naselje. Opozoril je tudi 
na nujnost sanacije držav-
nih cest na ožjem območju 
Blance, ki jih je zelo načel 

27. seja Odbora za HE na spodnji Savi

Na Blanci terjajo izpolnitev obljub
BLANCA – Da je bila za lokacijo 27. seje Odbora za HE na spodnji Savi – v nasprotju s tokom reke Save, 
kateremu sledi gradnja hidroelektrarn – tokrat izbrana Blanca, ni naključje, pač pa posledica še vedno 
nedokončanih ureditev na območju tamkajšnje hidroelektrarne, ki sicer deluje že skoraj tri leta. Gre 
predvsem za ukinitev nevarnih nivojskih železniških prehodov, nov most preko Save na Logu, ureditve 
nekaterih vodotokov in treh malih komunalnih čistilnih naprav.

transport za potrebe gradnje 
elektrarne, zlasti na odsekih 
Dolnje Brezovo – HE Blanca, 
Blanca Medvešek – priključek 
OŠ Blanca in priključek OŠ 
Blanca – železniška postaja 
Blanca, Občina Sevnica pa je 
sama pričela z gradnjo ploč-
nika na Blanci.

Če je torej povsem jasno, kaj 
in do kdaj je potrebno uredi-
ti, pa ni tako pri vprašanju, 
kdo je za kaj pristojen oz. 
dolžan storiti. Direktor Direk-
cije RS za ceste (DRSC) mag. 
Gregor Ficko je dejal, da že-
lezniški prehodi niso stvar di-
rekcije, delajo pa na projek-
tu novega mostu na Logu. 
Direktor podjetja Infra, ki je 
zadolženo za gradnjo infra-
strukture, mag. Vojko Soto-
šek je dejal, da Infra sama 
nima zadosti sredstev za ure-
ditev vseh nivojskih prehodov 
in da bi to morala biti priori-
teta Slovenskih železnic. Gle-
de sanacije cest je Ficko de-
jal, da direkcija prevzema le 
odgovornost za poškodbe za-
radi redne uporabe cest, ne 
pa tudi za poškodbe, ki jim je 
botroval izredni transport za 
potrebe gradnje in da mora 
tovrstno škodo popraviti 
oz. povrniti investitor, to je 
družba HESS. Direktor druž-
be HESS Bogdan Barbič je po-
vedal, da njihovo podjetje si-
cer ne beži od odgovornosti 
za poškodovane ceste, ven-
dar pa posnetki niso pokaza-
li vidnih poškodb na omenje-
nih odsekih. Predsednik sveta 

KS Blanca Franc Pavlin je do-
dal, da cesta skozi Blanco od 
svoje izgradnje leta 1983 ni 
bila deležna nobenega resne-
ga vzdrževanja in da kraja-
nov ne zanima, kdo je za kaj 
odgovoren in pristojen, am-
pak terjajo njeno popravilo. 
Predsednik odbora Niko Gale-
ša je razpravo zaključil s po-
zivom vpletenih, naj se čim 
prej sestanejo in dogovorijo 
o poteku nadaljnjih aktivnosti 
za dokončanje vseh naštetih 
ureditev, odbor pa je sprejel 
tudi tri sklepe, s katerimi po-
ziva pristojna ministrstva in 
podjetja, da pospešijo aktiv-
nosti na tem področju.

Zamude pri HE 
Krško
Člani odbora so se še pred tem 
seznanili s potekom gradnje 
oz. priprav nanjo po posame-
znih elektrarnah. Gradnja HE 
Krško, ki jo sicer že ves čas 
spremljajo zapleti in zamude, 
se počasi vendarle bliža kon-
cu. Medtem ko je gradnja je-
zovne zgradbe že zaključena, 
so se začela testiranja agrega-
tov 2 in 3, agregat 1 pa je še v 
fazi montaže, je povedal Sil-
vester Jeršič iz družbe HESS. 
Vendar pa so testiranja ote-
žena, saj akumulacijski ba-
zen ni napolnjen do nazivne 
kote. Z rebalansom državne-
ga proračuna je DRSC namreč 
ostala brez poldrugega mili-
jona evrov za nadvišanje ce-
ste G1-5 (Brestanica – Krško) 
na območju Gunt, po pol leta 
pogajanj pa so projekt prene-
sli na Infro. Slednja ima sicer 
potrjeno novelacijo programa 
gradnje infrastrukture na ob-
močju HE Krško, čaka pa še 

na vladno potrditev poslovne-
ga načrta za letošnje leto, da 
začne z investicijo, ki jo bodo 
po Sotoškovih besedah konča-
li najkasneje v pol leta.

Mokric ne bo do 
2016
Pri HE Brežice potem, ko je 
vlada junija potrdila DPN, ka-
kšnih posebnih težav ni več, 
zato je realno pričakovati, 
da se bo gradnja elektrarne 
pričela maja 2013, zaključila 
pa konec leta 2016. Ni pa več 
realnih možnosti, da bi bila, 
tako kot zahteva lani spre-
jet zakon, leta 2016 konča-
na tudi gradnja zadnje HE v 
spodnjesavski verigi, HE Mo-
krice. Postopek sprejemanja 
DPN, ki je sicer ravno v fazi 
javne razgrnitve (od 27. sep-
tembra do 29. oktobra, jav-
na obravnava bo v sredo, 17. 
oktobra, ob 16. uri v MC Bre-
žice), je v trimesečni zamu-
di glede na časovnico, zato 
je potrditev DPN na vladi še 
v tem letu nerealna oz. jo 
lahko pričakujemo v najbolj-
šem primeru februarja 2013, 
je povedala Ana Vidmar z Di-
rektorata za prostor na Mini-
strstvu za infrastrukturo in 
promet. Pa še to seveda le v 
primeru, če ne bo težav pri 
presoji čezmejnih vplivov na 
okolje oz. pri usklajevanju s 
Hrvaško, ki mora soglašati z 
načrtovano gradnjo. Brežiški 
župan Ivan Molan je ob tem 
izpostavil vprašanje nove, 
vzhodne obvoznice za mesto 
Brežice, brez katere, kot je 
dejal, občina ne bo dala po-
zitivnega mnenja na državni 
prostorski načrt.
 Peter Pavlovič

Predsednik Odbora za HE Niko Galeša ter župani Srečko 
Ocvirk, Ivan Molan in mag. Miran Stanko

Predstavniki podjetij HESS in Infra

Projekti Kozjanskega parka

Družinsko vodenje in lastništvo podjetja se odraža v bistvenih prednostih za potrošnike

Gradbene trgovine TERRA-RB vam že vrsto let 
ponujajo ugodne nakupe materialov za gradn-
jo ali obnovo hiše, stanovanja, vikenda ter ure-
janje vrta in dvorišča; cement, gradbeno železo, 
opeko, betonske izdelke, kritine, toplotne in 
hidro-izolacije, fasadne sisteme, omete, orod-
je in podobno. Še več: blago vam brez zapletov 
dostavijo na želeno lokacijo.
TERRA-RB je družinsko podjetje, ustanovljeno 
leta 1993. Trdni temelji in veleprodajno zaledje 
omogočajo tri bistvene prednosti za potrošnike:
Na prvem mestu je kakovost: pri njih ne boste 
našli nekakovostnega in cenenega blaga dvo-
mljivega porekla. Večina artiklov so izdelki ugle-
dnih slovenskih ali evropskih proizvajalcev s pre-
izkušeno kakovostjo.
Kar zahtevamo od trgovca je prilagodljivost: ker 
so neposredno povezani s proizvajalci in ima-
jo prodajno mrežo razvejano po domala celo-

tni Sloveniji, je prožnost njihove ponudbe izre-
dna; vse trgovine imajo bogato lastno zalogo in 
tudi v primeru, da katerega izdelka ni na zalo-
gi v zadostni količini, se s pomočjo lastnih skla-
dišč in transportnih sredstev potrudijo, da je ka-
terikoli izdelek pred vašimi vrati najkasneje 48 
ur po naročilu.
In, seveda, ugodne cene: preverite in se prepri-
čajte tudi sami – največje trgovine niso nujno 
najcenejše! Enostavnejša vodstvena struktura 
omogoča podjetju TERRA-RB hitro in učinkovi-
to oblikovanje cen, saj so stroški njihovega dela 
bistveno nižji od tistih v velikih sistemih. Omo-
gočajo, da s ceno, ki jo plačate za blago, porav-
nate dejansko vrednost blaga in ne tudi dra-
ge režije. Splača se povprašati tudi za akcijsko 
ponudbo, ki je v TERRI-RB še posebno privlač-
na; aktualen akcijski katalog lahko naročite na 
tajnistvo@terra-rb.si.

Gradbene trgovine po vaših željah
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Razvoj dejavnosti ravnanja z odpadki 

V letu 2006 sta občini Krško in Kostanjevica na Krki s 
sredstvi okoljske dajatve na lokaciji obstoječega zbir-
nega centra za ravnanje z odpadki zgradili sortirno li-
nijo za obdelavo ločeno zbranih odpadkov. Z osvešča-
njem tako mladine kot ostalih uporabnikov, je v letu 
2011 delež ločeno zbranih odpadkov v skupni količi-
ni odpadkov znašal že skoraj 50 %. Še večji napre-
dek bomo dosegli z ravnokar dograjeno sortirno linijo 
z napravo za mehansko obdelavo ostanka odpadkov. 

Naprava omogoča, da se iz ostanka odpadkov, ki jih 
v gospodinjstvih zbiramo v sivih posodah, izločijo 
biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so 
papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža, gorljiva 
frakcija. 

Z grafikonom prikazujemo delež posameznih vrst 
odpadkov po mehanski obdelavi ostanka odpadkov, 
s katero se izloči velik delež bioloških odpadkov. 
Glede na to, da je uporabnikom zagotovljeno ločeno 
zbiranje oz. oddajanje bioloških odpadkov, je jasno, 

da je na izvoru potrebno še doslednejše ločevanje. 
Strnjena naselja so namreč že vrsto let opremljena s 
posodami za odvoz bioloških odpadkov. V letu 2011 
smo posode dodatno namestile še pri zbiralnicah 
oziroma ekoloških otokih v neurbanih področjih.

Za več kot 3 milijone evrov vredno investicijo se je 
družba KOSTAK skupaj z občino Krško odločila zaradi 
ekonomskih, ekoloških in socialnih prednosti, ki jih 
prinaša. Glavno vodilo pri odločitvi je nižja uskladitev 
cene ravnanja z odpadki. Za prihodnje pa želimo 
slediti cilju, da se bo na regijskem odlagališču 
CeROD pri Novem mestu odlagala minimalna količina 
ostanka odpadkov.

Kako do še boljših rezultatov

Zaradi usmeritve zmanjšanja količine odloženih 
odpadkov se v zadnjih mesecih nameščajo dodatne 
zbiralnice na področjih, kjer se le te polnijo hitreje. 
Uporabniki lahko svoje predloge postavitve zbiralnic 
posredujejo na krajevne skupnosti. Zakonsko je 
določeno, da mora biti zagotovljena ena zbiralnica 
na 500 prebivalcev. Konec meseca oktobra bo na 
območju obeh občin nameščenih okoli 250 zbiralnic, 
torej bo v povprečju zagotovljena ena zbiralnica za 
110 prebivalcev, s čimer smo že pred leti na območju 
obeh občin presegli zastavljen standard postavitve 
zbiralnic. 

Za uspešno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru je 
pomembno, da si v gospodinjstvih pripravite ustrezne 
pogoje za ločevanje. Priročna je uporaba zabojev ali 
vreč za začasno odlaganje posameznih vrst odpadkov. 
Embalaža mora biti brez vsebine, pred odlaganjem 
jo je priporočljivo stisniti (zasede manj prostora). 
Ločeno zbrane odpadke lahko vsak uporabnik odda 
v katerokoli postavljeno zbiralnico. 

V želji prijaznejše storitve za uporabnika smo pred 
leti uvedli spremenjen način zbiranja kosovnih 
odpadkov, tako da ni potrebno več usklajevati 
termina čiščenja s spomladansko in jesensko akcijo. 
Storitev lahko naročite na telefonsko številko 07 48 
17 278 ali 07 48 17 283.

Izvajanje nadzora pri praznjenju posod za me-
šane komunalne odpadke

Po določilih veljavnega odloka Medobčinski 
inšpektorat izvaja nadzor nad pravilnostjo odlaganja 
odpadkov v sive posode, ki so namenjene odlaganju 
mešanih komunalnih odpadkov. Vanjo ne sodijo 
odpadki, ki jih je potrebno odložiti v posode na 
zbiralnicah. Medobčinski inšpektorat vas v primeru 
nepravilnega odlaganja sprva pisno opozori, ob 
ponovni kršitvi pa izda globo, in sicer v višini 400,00 
eur za gospodinjstva in 1.400,00 eur za pravne 
osebe. 

Video nadzor nad zbiralnico pred Centrom za 
ravnanje z odpadki 

Delovni čas Centra za ravnanje z odpadki med delavniki 
je od 7. do 20. ure oziroma do 18. ure v zimskem času. 
Vsem uporabnikom je omogočeno, da lahko sami 
pripeljejo odpadke in jih po usmeritvah zaposlenih 
delavcev tudi odložijo. Kontejnerji pred centrom 
za ravnanje z odpadki so namenjeni odlaganju 
odpadkov iz gospodinjstev izven delovnega 
časa centra, za primere, ko gospodinjstva ne morejo 
dostavili odpadkov med obratovanjem centra. 

Nikakor pa kontejnerji niso namenjeni pravnim 
osebam, ki morajo odpadke dostaviti na center 
med obratovalnim časom. V primeru dostavljanja 
odpadkov bomo to storitev morali zaračunati. 

Zaradi zmanjšanja števila odvoza ostanka od-
padkov se je povečalo število odvoza ločenih 
frakcij  

Z uvedbo in razširitvijo sistema ločenega zbiranja 
odpadkov se je skupno število posod in frekvenca zbi-
ranja ločenih frakcij povečalo. Skladno s spremembo 
Odloka o ravnanju z odpadki je merilo za določitev 
višine smetarine prostornina posod, ki jih za zbiranje 
uporablja povzročitelj, torej posod za odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov in posod namenjenih zbiranju 
ločenih frakcij. Skupna količina odpadkov se pri 
uporabnikih ni spremenila, zato ostaja višina stro-
ška za uporabnika nespremenjena. 

Več informacij o ločenem zbiranju odpadkov vam je 
na voljo na naši spletni strani www.kostak.si. V pri-
meru dodatnih vprašanj nas pokličite na telefonsko 
številko 07 48 17 283 ali 07 48 17 278.

Z novo sortirno linijo do manjših 
količin odloženih odpadkov 
V občini Krško in Kostanjevica na Krki smo v družbi KOSTAK že pred 10 leti vzpostavili sistem 
ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. Sledimo cilju ponovne uporabe sekundarnih surovin in 
recikliranju ter zmanjševanju količin odloženih odpadkov, kakor tudi smernicam nove zakonodaje 
na tem področju. Razvili smo koncept gospodarjenja z odpadki, ki uresničuje usmeritve Republike 
Slovenije in Evropske unije na področju ravnanja z okoljem. 
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Prireditev, ki se je zvrstila 
drugo leto zapored, je re-
zultat dobrega in tvorne-
ga sodelovanja dveh doma-
čih partnerjev pri projektu, 
to je energetske družbe in 
izobraževalnega centra, v 
slednjem pa so ob tej prilo-
žnosti multimedijskemu cen-
tru Svet energije predali tri 
delujoče modele, ki so jih 
v minulem šolskem letu iz-
delali dijaki in mentorji, in 
sicer model sistema za re-
gulacijo povprečne tempe-
rature reaktorskega hladila, 
model parne turbine in mo-
del hidroelektrarn. Za izde-
lavo modelov, ki jih bodo v 
GEN-u umestili v informa-

Tehnogeniji iz srednje šole GEN-u predali eksponate
KRŠKO – Na sedežu družbe GEN energija v Vrbini in na bližnji stezi Racelanda je v soorganizaciji družbe 
GEN in Šolskega centra Krško – Sevnica 6. oktobra potekala prireditev za promocijo tehnike in tehničnih 
ved z naslovom Tehnogenij si ti – tehnogenij svet vrti!

cijsko središče, so v družbi 
v minulem šolskem letu raz-
pisali natečaj z namenom 
vzpodbujanja mladih k ino-
vativnosti in ustvarjalnosti. 
Ob mladih tehnogenijih. ki 
so zbranim tudi predstavili 
delovanje navedenih mode-
lov, je predstavitev pripravil 
tudi nekdanji dijak ŠC Krško 
– Sevnica, konstruktor gokar-
ta Uroš Grivec.

Prireditve so se udeležili 
tudi profesorji Tehniške šole 
Sisak, ki je že drugo leto 
partnerska šola krški, letos 
v projektu Trajnostni razvoj 
– električni avtomobil. Sle-
dnje je dokaz, da znanje 

in sodelovanje ne poznata 
meja, pri čemer je velikega 
pomena finančna in strokov-
na podpora okolja in ener-
getskih družb, med katerimi 
ima nosilno vlogo prav druž-
ba GEN energija, v kateri si 
prizadevajo, kot je dejal di-
rektor Martin Novšak, spod-
bujati tehnično znanje in 
mladim nuditi, da bodo ti 
lahko po zaključenem študi-
ju dajali na panožnih podro-
čjih pa tudi družbi dodano 
vrednost, podporo in s tem 
perspektivo. Več kot zaskr-
bljujoč je namreč podatek, 
je med drugim dejal Novšak, 
da je samo v letošnjem pol-
letju odšlo v tujino že več ti-

soč mladih izobraženih ljudi, 
kar dolgoročno slabi konku-
renčnost naših podjetij, po-
sledično pa prispeva tudi k 
slabšemu standardu. Sam 
ocenjuje, da ima kvaliteten 
tehniški kader veliko možno-
sti zaposlitve tako na podro-
čju hidro, jedrske energije 
kot tudi pri trženju električ-
ne energije. 

Krški župan mag. Miran 
Stanko je ob tem pouda-
ril, da je izobraževanje, še 
sploh v domačem okolju, ve-
likega pomena, saj sta teh-
nika in tehnologija prispe-
vala k razvoju človeštva, v 
zadnjih desetletjih pa imela 

velik pomen tudi k razvoju 
lokalnega okolja, pri čemer 
je direktorica ŠC Krško mag. 
Alenka Žuraj Balog dodala, 
da pa je pri tem izredno po-

membno tudi to, kakšni lju-
dje s to tehniko in zahtevno 
tehnologijo upravljajo. 

 Bojana Mavsar 

Dijaka Ajdin Mujagić in Aleš Mešiček z mentorjem Jože-
tom Požunom ob prestavitvi modela sistema za regulaci-
jo povprečne temperature reaktorskega hladila 
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Petek, 19.10.2012

• Otvoritev razstave izdelkov delavnice ročnih del Društva upo-
kojencev Brežice, prostori Fakultete za turizem (CPB 36, 
Brežice) ob 18. uri, ogled razstave od 19.10. do 26.10.2012, 
vsak dan od 9. do 13. ure, organizator Društvo upokojen-
cev Brežice.

• Podelitev priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje 
krvi, Kmetija Črpič - Svetnik (Gaj 1, Jesenice na Dolenj-
skem) ob 18. uri, organizator Območno združenje Rdeče-
ga križa Brežice.

• Svečana predaja v namen mlina na ekološki kmetiji Hriber-
šek (Globoko 64) ob 17. uri, organizator Turistično društvo 
Globoko. 

• Svečana predaja v namen moderniziranih krajevnih cest in 
obnovljene fasade na Prosvetnem domu Globoko, Prosvetni 
dom Globoko ob 18. uri, organizator KS Globoko v sodelova-
nju z društvi in organizacijami v KS Globoko.

• Potopisno predavanje Čile, Bolivija in Argentina (Matej Ko-
šir), klub Mladinskega centra Brežice ob 20. uri, organizator 
Mladinski center Brežice. 

Sobota, 20.10.2012

• Živ žav - ustvarjalne in družabne urice za otroke, igralni-
ca Mladinskega centra Brežice od 10. do 12. ure, organi-
zator Mladinski center Brežice. 

• Jubilejni 40. Holyjev memorial (stopenjsko tekmovanje 
v ženski in moški športni gimnastiki, tekma Gimnastične 
zveze Slovenije), Večnamenska športna dvorana Brežice 
ob 9. uri, organizator Telovadno društvo Sokol.

• 11. tradicionalna Sromeljska pešpot (15 km), start ob 10. 
uri izpred Okrepčevalnice Kranjčič na Silovcu, organiza-
tor Turistično društvo Sromlje.

• Dan odprtih vrat Radiokluba Elektron Brežice, prostori ra-
diokluba (4. nadstropje Dijaškega doma, Trg izgnancev 
12a, Brežice) od 8. do 13. ure, organizator Radioklub Ele-
ktron Brežice. 

• Jubilejni koncert KD Mešani pevski zbor VIVA Brežice ob 
20-letnici, Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice ob 
20 do 20. ure, organizator KD Mešani pevski zbor VIVA Bre-
žice.

Nedelja, 21.10.2012

• Razstava in ocenjevanje bizeljskega ajdovega kolača 2012, 
Turistična kmetija Balon – Bela gorca (Pišeška cesta 2, Bizelj-
sko) ob 16. uri, organizator Društvo kmetic Brežice. 

• Ponovitev jubilejnega koncerta KD Mešanega pevskega zbo-
ra VIVA ob 20-letnici, Viteška dvorana Posavskega muzeja 
Brežice ob 18.20, organizator KD Mešani pevski zbor VIVA.

PoNedeljek, 22.10.2012 
  
• Teden odprtih vrat Varstveno delovnega centra (VDC) Bre-

žice s prodajno razstavo, prostori VDC Brežice (Trdinova 1, 
Brežice) od 22.10. do 26.10.2012, od 8. do 15. ure, organi-
zator VDC Krško-Leskovec, Enota Brežice.

• Otvoritveni dogodek tradicionalnega mednarodnega UNESCO 
tabora Premikamo meje, Kulturni dom Pišece ob 17. uri, or-
ganizator OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. 

• Poslovna konferenca o festivalu Seviqc Brežice, sejna soba 
Mladinskega centra Brežice (Gubčeva 10a, Brežice) ob 16. 
uri, organizira Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov.

Sreda, 24.10.2012

• Ustvarjalna delavnica Varstveno delovnega centra (VDC) Bre-
žice, prostori VDC Brežice (Trdinova 1, Brežice) ob 11. uri, 
organizator VDC Krško-Leskovec, Enota Brežice.

• Tradicionalno srečanje športnikov Brežic in Samobora, raz-
lična športna prizorišča v Brežicah ob 16. uri, organizator 
Športna zveza Brežice.

• Večer z besedami (literarni večer z gostom), Kavarna Božič 
(CPB 14, Brežice) ob 19. uri, organizator KD Franc Bogovič 
Dobova Literarna sekcija BESEDA.

Četrtek, 25.10.2012

• Turnir v ročnem nogometu, športna dvorana Mladinskega cen-
tra Brežice ob 17. uri, organizator Mladinski center Brežice.

• Prireditev ob Dnevu invalidov in bolnikov občine Breži-
ce, Večnamenska dvorana Mladinskega centra Brežice ob 
15. uri, organizatorji društva invalidov in bolnikov Posav-
ja in Obsotelja.

Petek, 26.10.2012 

daN INValIdoV IN bolNIkoV  
OBČINe BreŽICe 

• Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, Večnamenska špor-
tna dvorana Brežice, organizator Zavod za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice.

• Razstava malih živali, šotor na parkirnem prostoru pri Eko-
nomski in trgovski šoli Brežice od 26.10. do 28.10.2012, or-
ganizator Društvo rejcev malih živali Brežice.

• Zaključek tradicionalnega mednarodnega UNESCO tabora 
Premikamo meje, Kulturni dom Pišece ob 11. uri, organiza-
tor OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. 

• Svoje bele sanje sanjam (literarni večer ob prvi obletnici 
smrti literata Toneta Pavčka), umetnostna galerija Gradu 
Mokrice (Rajec 4, Jesenice na Dolenjskem) ob 18. uri, orga-
nizator Kulturno društvo Drugi oder.

• Koncert ob 10. letnici pobratenja Mesta Dobřany in Občine 
Brežice, Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice ob 19. 
uri, organizatorji Občina Brežice, Glasbena šola Brežice in 
Glasbena šola J. S. Bacha Dobřany.

• Razstava del likovne kolonije Doga tempore ex Cvičkorel, 
Restavracija Štefanič Brežice ob 19. uri, organizator VTKD 
Cerklje ob Krki. 

Sobota, 27.10.2012

• Razstava malih živali, šotor na parkirnem prostoru pri Ekonom-
ski in trgovski šoli Brežice, organizator Društvo rejcev malih 
živali Brežice.

• Turnir v namiznem tenisu, športna dvorana Mladinskega cen-
tra Brežice ob 9. uri, organizator Mladinski center Brežice.

• Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, Večnamenska športna 
dvorana Brežice, organizator Zavod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice.

• Živ žav - ustvarjalne in družabne urice za otroke, igralnica Mla-
dinskega centra Brežice med 10. in 12. uro, organizator Mla-
dinski center Brežice. 

• 36. pohod »Po poteh brežiške čete« in proslava, Pišece ob 9. 
uri, organizator Športna zveza Brežice v sodelovanju s Planin-
skim društvom Brežice, Združenjem borcev za vrednote NOB 
Brežice, Radioklubom ELEKTRON Brežice in Krajevno skupno-
stjo Pišece. 

• Mediteransko ju-jitsu prvenstvo Slovenija Open – pokal Brežic 
2012 (mednarodni ju-jitsu turnir v kadetski, mladinski in član-
ski kategoriji), Športna dvorana Dobova od 9. do 18. ure, or-
ganizator Društvo borilnih veščin Katana.

• Mednarodni šahovski turnir ob prazniku Občine Brežice, Kra-
jevni dom Čatež ob Savi ob 10. uri, 

• organizator Šahovski klub Brežice.
• Mednarodni karate seminar okinawskega gojyu-ryu karateja 

(Akihito Yagi, 7. DAN), telovadnica Ekonomske in trgovske šole 
Brežice (Bizeljska cesta 45, Brežice) od 10. do 12. ure in od 
15. do 17. ure, organizator Karate klub Brežice v sodelovanju 
z Mednarodno Meibukan Goju-ryu Karate zvezo.

• Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, Viteška 
dvorana Posavskega muzeja Brežice ob 18. uri, organiza-
tor Občina Brežice. 

 Nedelja, 28.10.2012 

PrAZNIk OBČINe BreŽICe 

• Razstava malih živali, šotor na parkirnem prostoru pri Eko-
nomski in trgovski šoli Brežice, organizator Društvo rejcev 
malih živali Brežice.

• Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, Večnamenska špor-
tna dvorana Brežice, organizator Zavod za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice.

• Tradicionalna ribiška tekma v lovu rib s plovcem za pokal Ob-
čine Brežice 2012, ribnik Prilipe (delno Krka in Čateške topli-
ce) ob 10. uri, organizator Ribiška družina Brežice. 

• Poker večer, klub Mladinskega centra Brežice ob 17. uri, or-
ganizator Mladinski center Brežice. 

torek, 30.10.2012

• »Dobova se predstavi« - tradicionalni večer glasbe, petja, 
plesa in smeha, dvorana Kulturnega doma Dobova ob 19. uri, 
organizator Turistično društvo Dobova. 

Sreda, 31.10.2012

Noč čarovnic (Halloween) za otroke, igralnica Mladinskega 
centra Brežice od 9. do 13. ure, organizator Mladinski cen-
ter Brežice.

Brežiški 
oktober 
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Program Brežiškega oktobra 2012 
(od 19. do 31.10.2012)

Za podrobnejše informacije o prireditvah se obrnite na navedene 
organizatorje posameznih prireditev. Program Brežiškega oktobra 

2012 je na voljo tudi na spletu www.brezice.si.

DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV 
OBČINE BREŽICE 2012

»PRIPOVEDUJEM, DA ŽIVIM«
Pokroviteljica: Občina Brežice

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Društva invalidov in bolnikov občine Brežice vas vabimo 

25. oktobra 2012 v Mladinski center Brežice, 
kjer bo popoldan namenjen dejanjem in besedi 

o ohranjanju zdravja ter pomoči,
ki jo v prihodnje lahko pričakujemo od države, 

če nas bodo pestile hude bolezenske tegobe.

PROGRAM

Na igrišču pri Mladinskem centru Brežice
15.00 – 15.35

• Nagovor predsednika Zveze društev Invalid Karola Straška  
• »Vsak trenutek je lahko nov začetek«, predstavitev telovadbe z Dru-

štvom Šola zdravja, Domžale
  

V veliki dvorani Mladinskega centra Brežice
15.45 – 16.20

• Nagovor župana občine Brežice Ivana Molana
• »Ptica v duši«, pesmi v izvedbi članov Društva gluhih in naglušnih Posavja
• »Pripovedujem, da živim«, Kristalinske čipke Helene Cestnik iz društva 

Trepetlika
16.30 - 17.15

• Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo , Patri-
cia Čular, državna sekretarka na MDDSZ

17.15 – 18.00
• Pravice in dolžnosti pacientov, Robert Sotler, zastopnik pacientovih pravic
V prostoru pred dvorano

Dobro je vedeti, kdo smo in kaj delamo, zato se bomo v avli MC predsta-
vili tudi z nekaterimi meritvami, publikacijami in drugim informativnim 
gradivom. Veseli bomo vašega obiska!

Sodelujemo: Združenje INVALID Brežice, Društvo za preprečevanje oste-
oporoze Posavje, Društvo za fibromialgijo, Društvo diabetikov Posavja – 
Brežice, Koronarni klub Brežice, Društvo invalidov občine Brežice, OZA-
RA Brežice, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje, 
Društvo Sožitje Brežice, Društvo Trepetlika, Posavsko in obsoteljsko dru-
štvo za boj proti raku, Klub zdravljenih alkoholikov Brežice, Društvo glu-
hih in naglušnih Posavja – Krško in Zdravstveni dom Brežice 

Občina Brežice obvešča, da bo na osnovi sklepa Uprave RS za 
zaščito in reševanje zbirala vloge oškodovancev, ki so imeli ško-
do zaradi suše v letu 2012. Na osnovi predhodnih ocen regijske 
komisije pridejo v poštev škode na koruzi, travinju, jablanovih 
nasadih in zelenjavi na prostem. Škoda na hruškah se prijavlja 
samo v primerih, kjer ni bilo spomladanske pozebe. Prosimo, da 
škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli ško-
do na prej navedenih kulturah in le ta znaša več 30 %. Pogoj je 
tudi, da so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo 
tako imenovani KMG-MID, velikost prijavljene površine zemljišč 
pa mora biti večja od 1 ha primerljivih površin.

Vloge se bodo zbirale od 3. 10. do 15. 10. 2012, in sicer:
• v ponedeljek, torek, četrtek od 7.30 do 15.00
• v sredo od 7.30 do 16.00
• v petek od 7.30 do 14.00.

Kraj zbiranja: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, mala 
sejna soba (kletni prostori).    

Oškodovanci morajo s sabo prinesti subvencijsko vlogo za 
leto 2012.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za od-
pravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno 
nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, 
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetij-
stvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Svet zavoda za šport Brežice obvešča, da je razpis za pros-
to delovno mesto direktorja Zavoda za šport Brežice ob-
javljen na straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slove-
nije in na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si). 

Obvestilo o zbiranju prijav škode 
zaradi suše v letu 2012

Javni poziv za imenovanje prestavnikov 
uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v 

Svet javnega zavoda 
Posavski muzej Brežice

Občina Brežice poziva društva s področja kulture oz. de-
javnosti muzeja, ki delujejo v občinah Brežice, Kostanje-
vica na Krki, Krško in Sevnica, da podajo svoje predloge 
za člana sveta javnega zavoda Posavski muzej Brežice, naj-
kasneje do 30.10.2012, na naslov: Občina Brežice, Ce-
sta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski na-
slov: jasmina.molan@brezice.si. 
Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih, 
in sicer: ime in priimek, rojstni podatki, naslov in delo, ki 
ga opravlja ter soglasje kandidata. 
Podrobneje o javnem pozivu na www.brezice.si. 
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Izmenjava mnenj in dobrih 
praks držav članic v obliki de-
lavnic in predstavitev je eden 
od načinov delovanja Združe-
nja GMF, ki si prizadeva za ak-
tivno vključevanje javnosti in 
lokalne skupnosti pri soodloča-
nju v posameznih odločitvah, 
ki so vezane na konkretne je-
drske objekte. Na kongre-
su članic so poleg Slovenije, 
ki jo je zastopala direktorica 
občinske uprave Občine Krško 
Melita Čopar, sodelovali še 
predstavniki Švedske, Špani-
je, Francije, Slovaške, Češke, 
Madžarske in Belgije. 

Direktorica Melita Čopar je 

Pripravo državnega prostor-
skega načrta za cestno po-
vezavo od Krškega do Brežic 
koordinira Ministrstvo za in-
frastrukturo in prostor. Spo-
mnimo, da je bila v postopku 
priprave tega načrta na pod-
lagi primerjave različnih va-
riant izbrana najustreznejša, 
ki poteka po t.i. vrbinski ce-
sti po obstoječi trasi, ki da-
nes vodi do NEK. Trasa se na-
daljuje proti vzhodu in nato 
ob južni strani železniške 
proge in se priključi na dr-
žavno cesto v Brežicah pri tr-
govini TUŠ.

V pripravi je DPN za cestno povezavo od Krškega 
do Brežic, potekajo arheološke raziskave
V sklopu priprave državnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za izvedbo medmestne povezave od Krškega 
do Brežic, v tem času na območju obeh občin Center za preventivno arheologijo, v okviru Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, že izvaja predhodne arheološke raziskave. Zaključene bodo predvidoma novembra. 

V začetni fazi priprave držav-
nega prostorskega načrta so 
bile že opravljene predhodne 
arheološke raziskave (histo-
rična analiza prostora, anali-
za obstoječih podatkov in GIS 
analize), v nadaljnjih fazah 
pa bo opravljen še terenski 
del predhodnih arheoloških 
raziskav. Podatki o arheolo-
ških ostalinah, ki bodo z nji-
mi pridobljeni, bodo vklju-
čeni v pripravo okoljskega 
poročila. Skupaj s slednjim 
bo osnutek omenjenega na-
črta predstavljen na javni 
razgrnitvi, v času le-te pa 

bo v lokalni skupnosti orga-
nizirana tudi javna obravna-
va, kateri sledi sprejem do-
kumenta. 

Predhodne arheološke razi-
skave obsegajo geofizikalne 
raziskave - površinski pregled 
odprtih površin s sprehodom 
prek zemljišča in pobira-
njem vseh najdb na površini 
ter površinski pregled zapr-
tih površin s kopanjem te-
stnih jamic v velikosti 40 × 
40 × 40 cm na zemljiščih, ki 
v naravi predstavljajo travni-
ške ali zatravljene površine 

ali gozd (testne jamice bodo 
po pregledu nemudoma zasu-
te in v primeru travnatih po-
vršin prekrite s travno rušo). 
Pri geofizikalnih raziskavah 
bodo s sprehodom prek ze-
mljišča opravljene meritve 
na površini z instrumenti.

V kolikor bodo potrebne na-
tančnejše arheološke razi-
skave, bodo le-te opravlje-
ne šele na podlagi sprejete 
uredbe o državnem prostor-
skem načrtu oziroma na pod-
lagi predhodnega soglasja la-
stnikov zemljišč.

Direktorica Melita Čopar na mednarodni 
konferenci GMF v Luxemburgu

 

 

vas vabimo na 
brezp no predavanje 
v okviru cikla predavanj 

 

POT DO S E OBSTAJA 
 

 
z naslovom 

 
LJUBEZEN, VZGOJA IN DROGE 

 
v sredo, 17. oktobra 2012, ob 19.00 uri 

v Kulturnem domu Krško. 
 
 

Z nami bo dr. ZORAN MILIVOJEV  
 
 
 

Pri  vabljeni! 
 
 

                                                   

Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar se je konec prejšnjega tedna udeležila mednarodne 
konference Združenja evropskih občin z jedrskim objektom (GMF - Group of european municipalities 
with nuclear facilities). Konferenca je potekala v Luxemburgu, kjer so udeleženci tokrat razpravljali o 
pomenu nuklearne energije v prihodnosti.  

govorila o različnih dejstvih, 
ki zadevajo sobivanje Občine 
Krško z nuklearnim objektom, 
predstavila je energetsko sli-
ko v Sloveniji in spregovorila o 
prihodnjih načrtih, med kate-
rimi je izpostavila podaljšanje 
obratovalne dobe NEK do leta 
2043, izgradnjo odlagališča za 
nizko in srednje radioaktivne 
odpadke ter možnosti izgra-
dnje drugega jedrskega bloka. 

Med glavnimi zaključ-
ki konference gre izposta-
viti poudarke vodstva GMF, 
ki je opozorilo, da se za-
koni ustvarjajo v Bruslju in 
na ravni posameznih držav, 

manjka pa pomembna pove-
zava z lokalno skupnostjo, s 
katero je v bodočnosti po-
trebno vzpostaviti intenziv-
nejšo komunikacijo. Vključe-
nost slednje je namreč zelo 
pomembna za enotno reše-
vanje različnih problemov 
na jedrskem področju, ko-
ristno pa lahko ta učinkovi-
tejša povezava prispeva tudi 
bodočim energetskim usme-
ritvam v svetu. Pomembno 
se je zavedati, da je reševa-
nje problemov, povezanih z 
jedrsko energijo, potrebno 
dolgoročno oblikovati, saj to 
ne more in ne sme biti stvar 
dnevne politike. 

Udeleženci konference so si 
ogledali tudi belgijsko me-
sto Huy in tam jedrsko elek-
trarno s tremi reaktorji, ki 
je locirana v mestu s 25.000 
prebivalci. Zanimiva je po-
zornost, ki ga je vodstvo te 
elektrarne namenilo Slove-
niji. Izpostavili so namreč 
odlično sodelovanje na stro-
kovni ravni prav z nuklearno 
elektrarno v Krškem, od ko-
der so prevzeli kar nekaj pri-
merov dobre prakse. To je še 
en dokaz več, da je Nuklear-
na elektrarna Krško izjemno 
profesionalna in med vodil-
nimi v svetu.

Zbiranje vlog 
po elementarnih nesrečah 

v letu 2012 zaradi suše
Na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje Ob-
čina Krško zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo 
zaradi suše v letu 2012. Zbiranje vlog bo potekalo do po-
nedeljka, 15. oktobra. Podrobnosti tudi na spletni stra-
ni: www.krsko.si.

Na osnovi predhodnih ocen regijske komisije pridejo v po-
štev škode na koruzi, travinju, jablanovih nasadih in ze-
lenjavi na prostem. Škoda na hruškah se prijavlja samo v 
primerih, kjer ni bilo spomladanske pozebe. Prosimo, da 
škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko ime-
li škodo na prej navedenih kulturah in le-ta znaša več kot 
30 %. Pogoj je tudi, da so vpisani v register kmetijskih go-
spodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID, velikost 
prijavljene površine zemljišč pa mora biti večja od 1 ha 
primerljivih površin.

Vloge se bodo na Občini Krško, CKŽ 14, zbirale od 3. do 
15. oktobra 2012, in sicer v

• ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure
• sreda: od 8. do 16. ure
• petek: od 8. do 13. ure.        

Oškodovanci morajo s sabo prinesti subvencijsko vlogo za 
leto 2012.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za od-
pravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno 
nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena odločila, 
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetij-
stvo in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Mineva stoletje in pol, odkar je železniška proga pove-
zala Zidani Most z Zagrebom in Siskom. Železnica je v 
kraje ob njej prinesla napredek in razvoj. Še danes pa je 
proga nepogrešljiv del evropskega železniškega omrežja.

Vabimo vas, 
da se nam pridružite v soboto, 13. oktobra, 

na osrednji slovesnosti, ki bo ob 11. uri potekala 
v Kulturnem domu Krško.

V počastitev 150 letnega jubileja bo sočasno na ogled po-
stavljena tudi razstava o železnici v Posavju, ki jo bodo 
Slovenske železnice v sodelovanju z Mestnim muzejem 
Krško in Jasmino Spahalič pripravile v restavriranih va-
gonih, ki bodo pripeljani na krško železniško postajo.

Prisrčno vabljeni!

Čestitamo NEK - najbolj varni 
jedrski elektrarni v Evropi

Občina Krško se je razveselila novice o izjemni oceni, 
ki jo je NEK dosegla na podlagi stresnih testov in bila 
prepoznana kot najboljša v Evropi. Vedeti, da NEK do-
sega najvišje standarde varnosti, je za vse, ki tu živi-
mo, odlična novica. Prav tako ta izjemna ocena potr-
juje, da NEK vodi odlična posadka, ki je v svetovnem 
merilu v samem vrhu.

Na ta vrh je NEK posledično pripeljala tudi ime Slovenije, 
kar je za našo državo gotovo izrednega pomena, za kar 
vodstvu in vsem, ki delujejo v tem slovenskem jedrskem 
energetskem prvencu, iskreno čestita tudi Občina Krško.  
Župan občine Krško je v čestitki predsedniku uprave NEK, 
Stanetu Rožmanu zapisal: "Čas je zahteven in v njem 
uspevajo samo tisti, ki imajo visoke ambicije in do-
volj znanja, da te ambicije spremenijo v realnost. Ve-
sel sem, da ste med njimi in v vašo odličnost trdno ver-
jamem tudi jutri. Hvala za visok ugled, ki ga dosegate 
s svojim delovanjem v našem prostoru, za izreden nivo 
jedrske varnosti s katero ste zgled tudi ostalim v svetu."

Predsednik uprave NEK Stane Rožman in župan ob-
čine Krško Miran Stanko ob nedavnem obisku občin-
ske uprave v NEK

Fotografijo hrani arhiv Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, enota Brestanica.

www.krsko.si
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Občina Sevnica je v začetku oktobra 2012 z družbo Savapro-
jekt d.d. iz Krškega podpisala pogodbo o izdelavi program-
ske zasnove in variantnih predlogov idejnih rešitev za uredi-
tev športnega parka ob športnem domu in bazenu v Sevnici. 
S programskimi zasnovami in idejnimi rešitvami z variantni-

mi predlogi se bodo pridobila strokovna izhodišča za pripra-
vo občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev 
atletskega stadiona s spremljajočimi športnimi objekti, funk-
cionalne povezave z obstoječimi športnimi igrišči in objekti, 
ter ureditev območja z vso potrebno komunalno, energetsko 
in cestno-prometno ureditvijo. 

V območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta je 
predvidena tudi rušitev obstoječih stanovanjskih in pomo-
žnih objektov. Občina Sevnica si že vrsto let prizadeva pri-
dobiti ustrezno lokacijo in zemljišča za izgradnjo atletskega 
stadiona v Sevnici. V občini ni zgrajenih atletskih tekaških 
objektov, z izjemo obstoječih športnih površin zgrajenih ob 
šolskih objektih in v sklopu obstoječih zunanjih in pokritih 
igrišč. Občina Sevnica v zadnjih letih redno namenja sred-
stva za odkupe potrebnih zemljišč z obstoječimi objekti v 
območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta z na-
menom, da zagotovi prostor za izgradnjo objektov, ki bodo 
definirani s programskimi zasnovami in variantnimi predlogi 
v sklopu izdelanih elaboratov.  

Družba Savaprojekt d.d. bo tako v skladu s pogodbo še v tem 
mesecu izdelala programsko zasnovo, po potrditvi le-te pa v 
naslednjih dveh mesecih variantne idejne rešitve, nato pa bo 
v tridesetih dneh po izboru izbrane variante izdelala končni 
projekt.   Foto: Občina Sevnica

V Tržišču varneje z novimi pločniki
Občina Sevnica je dokončala gradnjo pločnikov v Tržišču na odseku od pošte do odcepa za železniško 
postajo. Projekt je zajemal izgradnjo pločnika ob regionalni cesti v skupni dolžini 1.132 m s cestno raz-
svetljavo, meteornim odvodnjavanjem, razširitvijo dveh prepustov na Tržiškem potoku ter novo peš 
brvjo čez Mirno. 

Pločniki prinašajo večjo varnost za vse udeležence v prometu, prispevajo pa tudi k lepši podobi kraja.

Istočasno se je v traso ploč-
nika vgradila nova vodovo-
dna povezava za Vrhek in 
Tržišče ter kabelska trasa 
optičnega omrežja. S tem 
je zaključen investicijski 
projekt, ki se je na pobudo 
Krajevne skupnosti Tržišče 
začel že v letu 2005 s pri-
dobivanjem projektnih po-
gojev upravljavcev državne 
ceste in vodotoka ter izde-
lavo potrebne projektne do-
kumentacije.  

Izgradnja je bila razdeljena 
na dve etapi. Prva, v okviru 
katere je bil zgrajen ploč-
nik na odseku od pošte do 
bencinskega servisa, je bila 
dokončana že v letu 2010. 
Skupna vrednost obeh etap 
znaša 382.305,40 evrov. Za 
izvedbo so bila pridoblje-
na sredstva, ki jih Republika 
Slovenija namenja za ukre-
pe obnove in razvoja vasi, 
operacijo pa financira tudi 
Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja.

Pridobitev pomeni velik na-
predek na področju prometne 

varnosti pešcev, zlasti šoloob-
veznih otrok ter prispevek k 
celoviti ureditvi kraja. 
 Foto: Občina Sevnica

Vodovod Veternik
Na željo uporabnikov pitne vode vodovoda Srednik–Glino–Ve-
ternik se je zaradi pomanjkanja vode in velikih stroškov dovoza 
vode z gasilskimi cisternami pristopilo k povezavi tega vodovo-
da z javnim vodovodom Krmelj. V ta namen je bilo zgrajenega 
750 m vodovoda med vodohranoma Leskovec in Završnik ter od-
sek vodovoda v dolžini 992 m med vodohranoma Završnik in Gaj. 
Skupaj je bilo tako zgrajenega 1.742 m novega vodovoda, obno-
viti pa je potrebno še objekte na zgrajeni trasi, to so vodohra-
ni Leskovec, Završnik in Gaj. Vodo iz javnega vodovoda Krmelj 
bo uporabnikom mogoče distribuirati že v prvi polovici meseca 
oktobra, po izvedbi prevezav sistemov. Vodovod Srednik–Glino–
Veternik je javni vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje več kot 50 
uporabnikov s stalnim bivališčem, to je 140 oseb preko 38 hišnih 
priključkov, 12 priključkov pa s pitno vodo oskrbuje vikende.

ZBIRANJE VLOG ZA PRIJAVO 
ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI 
POSLEDIC SUŠE V LETU 2012

Občina Sevnica obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-6/2012-303 
z dne, 01.10.2012, pričela z zbiranjem vlog oškodovancev v 
tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.

Zbiranje vlog bo potekalo od 4.10.2012 do 15.10.2012, na 
Oddelku za gospodarstvo Občine Sevnica – prvo nadstropje 
desno, pisarne št. 102, 117 in 118, in sicer v:
• ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 - 14.30,
• sredo od 7.30 - 16.30 in
• petek od 7.30 - 12.30. 

Na osnovi predhodnih ocen regijske komisije pride v poštev 
prijava škode na koruzi, travinju, TDM, pašnikih, jablano-
vih in hruškovih nasadih in vrtninah na prostem. 

Prijavitelji morajo k vlogi priložiti kopijo vloge za subven-
cijo za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (subvencijski obrazci).

Prijavlja se le dejanska škoda na navedenih kulturah, v koli-
kor je poškodovanost višja od 30 %. Prijavitelj je kazensko 
in materialno odgovoren za točnost posredovanih podatkov.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za od-
pravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno 
nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, 
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetij-
stvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Za dodatne informacije o popisu škode lahko pokličete na 
tel. št. 07 81 61 233 (Vlasta Kuzmički) in 07 81 61 205 (Maja 
Šušterič). Občina Sevnica

V A B I L O

1. oktobra mineva že stoletje in pol, odkar je železniška pro-
ga povezala Zidani Most z Zagrebom in Siskom. Železnica je 
v kraje ob njej prinesla napredek in razvoj, še danes pa je 
ta proga nepogrešljiv del evropskega železniškega omrežja.

Slovenske železnice bodo častitljivo obletnico 
proge slovesno obeležile, in sicer

v soboto, 13. oktobra 2012.

Iz Ljubljane do Dobove bo ta dan vozil poseben vlak, ki 
se bo na svoji slavnostni vožnji ustavil tudi v Sevnici. 

Postanek vlaka v Sevnici, kjer bo potekala tudi krajša 
priložnostna slovesnost, bo od 8.41-9.05 ure.

Osrednja slovesnost v počastitev 150-letnice 
proge bo ob 11. uri v Kulturnem domu Krško.

Vljudno vabljeni.

Komunala d.o.o. Sevnica organizira 12. in 13. oktobra 
2012 akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 
na območju občine Sevnica. 

Akcija bo izvedena s premično zbiralnico po vnaprej določe-
nem razporedu in jo bo vodilo strokovno usposobljeno ose-
bje pooblaščene organizacije za zbiranje in odstranjevanje 
nevarnih odpadkov. Odpadki se bodo zbirali s posebnim spe-
cialnim vozilom, prilagojenim za zbiranje in prevoz nevarnih 
odpadkov.  Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi možnih ško-
dljivih vplivov na zdravje ljudi ali na okolje zahtevajo še po-
sebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor. Imajo eno ali več 
lastnosti nevarnih snovi. Pri njihovem prepoznavanju so lahko 
v pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi 
embalaži. V okviru akcije lahko občani oddajo ostanke škro-
piv, zdravil, čistil in kozmetike, ostanke lakov in barv, odpa-
dna olja ter baterije in akumulatorje. Pri ravnanju z nevar-
nimi odpadki Komunala d.o.o. Sevnica svetuje, da naj bodo 
le-ti po možnosti v originalni embalaži, da so tekoči odpad-
ki v zaprti posodi ter da se različnih odpadkov med seboj ne 
združuje, saj bi to lahko privedlo do povzročitve kemične re-
akcije. Odvoz je brezplačen in je namenjen gospodinjstvom, 
ki plačujejo komunalne storitve ravnanja z odpadki. 

Odvoz nevarnih odpadkov bo potekal po naslednjem raz-
poredu:

Ureditev novega športnega parka 
ob športnem domu Sevnica

Območje urejanja pri športnem domu v Sevnici. 

Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov za gospodinjstva 
v občini Sevnica

PREVZEMNO MESTO DATUM URA

KS ZABUKOVJE parkirišče pred 
večnamenskim domom pet., 12.10. 13.30 - 

14.00

KS BLANCA parkirišče pred trgovino pet., 12.10. 14.30. - 
15.00

KS LOKA

parkirišče pri ekološkem 
otoku na ŽP Breg pet., 12.10. 15.20 - 

15.50

pri gasilskem domu Loka pet., 12.10. 16.00 - 
16.30

KS BOŠTANJ
pri gasilskem domu Boštanj pet., 12.10. 16.45 - 

17.15
parkirišče pri ekološkem 
otoku Log sob., 13.10. 8.00 - 

8.30

KS STUDENEC parkirišče pri ekološkem 
otoku pred OŠ Studenec sob., 13.10. 8.45 - 

9.15

KS PRIMOŽ pri gasilskem domu Primož sob., 13.10. 9.30 - 
10.00

KS TRŽIŠČE na križišču prodi železniški 
postaji (nasproti Ulčnika) sob., 13.10. 10.20 - 

10.50

KS ŠENTJANŽ avtobusna postaja v 
Šentjanžu sob., 13.10. 11.40 - 

12.10

KS KRMELJ parkirišče ob rondoju v 
Krmelju sob., 13.10. 12.20 - 

12.10

KS SEVNICA Zbirni center za odpadke, 
Savska cesta

delovni čas ZC po 
urniku

(velja tudi za uporabnike iz drugih krajevnih skupnosti, ki nevarnih 
odpadkov ne bodo prinesli na zbirna mesta v okviru akcije)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
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NLB Varčevanja in depoziti

Preverite možnosti in pogoje za uresničitev takega varčevanja/depozita v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer vam bomo ponudbo podrobneje predstavili.

www.nlb.si Kontaktni center: 01 477 20 00

Moja mami varčuje 
zame.
Začnite varčevati že danes in poskrbite, da bo vaš otrok lažje uresničil 
katerega od ciljev v prihodnosti. 

Oktober je dober!

Povečajte svoje prihranke s sodelovanjem v naši posebni  
ponudbi Oktober je dober! Varen in donosen depozit sklenete  
že z 250 EUR pologa, in dlje časa ko boste varčevali, višje 
bodo obresti. 
Ugodno varčevalno ponudbo lahko izkoristite tudi tako, da  
izberete ZA-TO! varčevanje, rentno varčevanje ali posebne  
ugodnosti članic Skupine Nove KBM. 

Ponudba velja samo do konca oktobra 2012. 

odlicni depozit
izboljšajte svojo finančno pripravljenost

z do  4,9% * fiksno obrestno mero 
in minimalnim vplačilom le  250 eur 

*velja do konca oktobra 2012 za vezavo nad 5 let. 

obiščite    www.nkbm.si   in se z našimi svetovalci 
pripravite na jutri.

t: 080 17 50 | www.pripravi.se | skype: novakbm

j a n e z l o t r i č , t e n o r i s t

Oktobra se svet okoli nas počasi umirja in znova imamo čas, da pomislimo na 
druge, prav tako pomembne vidike našega delovanja in življenja, med njimi 
na osebno in finančno varnost. Oktober je na primer mesec požarne varno-
sti in hkrati mesec, ki se zaključi s svetovnim dnevom varčevanja. Prav tako 
se približujejo dnevi, ko bomo morali preobuti svoje jeklene konjičke, zato 
je zdaj na mestu tudi pozoren razmislek o naši varnosti na cesti, primerne-
mu znanju izzivom na cesti in pravilni opremljenosti vozil, v katerih preživi-
mo tudi Posavci vedno več časa. Pred zimo lahko vsak pri sebi preveri, za ka-
tere vidike varnosti je že poskrbel in za katere bi se morda še odločil. Da bi 
vam približali nekaj aktualne ponudbe podjetij in institucij, ki delujejo v na-
šem prostoru, smo zastavili strani v nadaljevanju. Tisti, ki so se odzvali naše-
mu povabilu, imajo seveda za vas še veliko informacij, ki pa jih izveste v nji-
hovih poslovalnicah. Naj vam torej te strani z uporabnimi podatki vsaj malo 
olajšajo iskanje pravih naslovov za vaša vprašanja.  Uredništvo Pravzaprav se skoraj na vsa-

kem koraku odpirajo vpraša-
nja naše varnosti, v teh časih 
gospodarskega krča in nego-
tovosti pa še toliko bolj in-
tenzivno. V Posavju deluje 
kar nekaj podjetij, ki ver-
jamejo, da vam lahko s svo-
jo ponudbo iz te negotovosti 
pomagajo bodisi z ugodnimi 
zavarovanji, različnimi na-
čini varčevanja, preventiv-
nimi zdravstvenimi pregle-
di, izboljšanjem varnosti pri 
delu in pregledi vaših vozil. 
V očeh mnogih je osnovni po-
goj za vse prej našteto to, da 
se znamo vsakodnevno obna-
šati varčno in preudarno. 

Slovenci veljamo za 
varčen narod 
Korenine besede „varčeva-
nje“, ki naj bi pomenilo go-
spodarsko porabljati dobrine 
in denar, najdemo v staroslo-
vanski besedi „varec“ - čuvaj, 
torej nekdo, ki varuje. Var-
čevanje je imelo seveda svo-
je vzpone in padce, vsako ob-
dobje je prineslo čas, ko se ni 
dalo gledati niti teden naprej, 
in čas, ko se je dalo premakni-
ti kaj na stran za hude čase. 
Začetke namenskega shranje-
vanja prihodkov na naših tleh 
najdemo v letu 1820, ko je bila 
v Ljubljani ustanovljena Kranj-
ska hranilnica, leto 1900 pa naj 
bi prineslo začetek slovenske-
ga varčevanja v bankah; takrat 
so slovenski poslovneži namreč 
ustanovili Ljubljansko kreditno 
banko, kateri se je že leta 1905 
pridružila še ena organizirana 
institucija – Jadranska banka 
v Trstu. Ob razvijanju finanč-
nega trga in iskanju ravnotež-
ja med kapitalom tujcev in fi-
nančno neodvisnostjo domačih 
gospodarstvenikov so rasle tudi 
posojilnice in se organizirale v 
mreže. Prva in našemu podro-
čju najbližja naj bi bila Zveza 
slovenskih posojilnic, ki je za-

čela delovati v Celju leta 1883. 

Slovenci smo skozi stoletja 
skrbno varčevali tako v go-
spodinjstvih kot v podjetjih 
in postali znani izven svojih 
meja po svoji preudarnosti. 
S povečevanjem potrošnje se 
je situacija iz leta v leto spre-
minjala, še vedno pa menda 
veljamo za zahtevne stranke, 
kar se tiče varčevanja in za-
varovanj, saj znamo premisli-
ti, biti disciplinirani in izbra-
ti najboljšo ponudbo. Načinov 
varčevanja denarja je seve-
da zelo veliko: od varčeval-
nih računov, varčevanja v za-
kladnicah, vzajemnih skladih, 
varčevanja v obliki delnic, ob-
veznic, zavarovanj, rent, hra-
njenja denarja na transakcij-
skih računih, hranilnih vlogah, 
državnih vrednostnih papirjih, 
varčevanja preko bančnih de-
pozitov in še bi lahko našte-
vali. Zato je toliko pomemb-
neje, da najdemo tisti način, 
ki naši življenjski situaciji naj-
bolj ustreza.

Na tokratnih tematskih stra-
neh Varnost na prvem mestu 
se predstavljajo nekatere in-
stitucije, ki imajo v Posavju 
že daljšo tradicijo, kot so 
Nova Ljubljanska banka, SKB 
banka, Nova kreditna banka 
Maribor, in tudi druge, ki k 
nam šele prihajajo in so pre-
pričane, da vas lahko s svojo 
ugodno ponudbo prepričajo, 
da jim boste zaupali – ta-
kšna je na primer Delavska 
hranilnica, ki kmalu odpira 
novo podružnico v Brežicah, 
našli pa boste tudi kontakt 
podjetja Trg zlato d.o.o., v 
katerem pravijo, da je naj-
boljša naložba investiranje 
v zlato. Poglejte, s čim vas 
tokrat nagovarjajo naši par-
tnerji, nato pa bodite preu-
darni in se odpravite v po-
slovalnice, da vam pripravijo 
individualne ponudbe.

Varnost z zavarovanji

Življenje je pač nepredvidlji-
vo, zato marsikomu občutek 
varnosti vlivajo najrazličnejša 
zavarovanja. Izbira je velika, 
zavarovali agenti nam sesta-
vljajo posebne pakete za naše 
potrebe. Za to, da se stran-
kam približajo in poenostavi-
jo vse postopke, zavarovalni-
ce izbirajo različne poti, tako 
bo npr. zavarovalnica Adriatic 
Slovenija ob selitvi v nove pro-
store v Krškem na dan otvo-
ritve pripravila tudi različne 
predstavitve svoje ponudbe, 
Zavarovalnica Triglav pa na 
tokratnih straneh poudarja, 
da gre naproti vaši mobilno-
sti in da lahko marsikaj učin-
kovito opravite kar od doma 
z življenjskimi in zdravstveni-
mi zavarovanji preko spleta. 
Zavarovalnica Vzajemna v tej 
številki nagovarja predvsem 
mlade, saj bo mnogo dijakov 
in študentov ravno v tem času 
ostalo brez statusa. 

Skrb za zdravje

Ko si zaželimo ob rojstnih 
dnevih „vse najboljše“, naj-
večkrat poudarjamo željo po 
dobrem zdravju. Vemo, da če 
bomo kolikor toliko zdravi, po-
tem bo prihajajoče življenjske 
ovire veliko lažje preskočiti. 
Zato je še pred zdravstveni-
mi zavarovanji potrebno po-
skrbeti za odgovorno preven-
tivo in zavestno razmišljanje 
o svojem odnosu do telesa in 
zdravju. V časopisu večkrat 
obveščamo o dogodkih, ki se 
odvijajo na področju prepre-
čevanja in prepoznavanja bo-
lezni. Posebne delavnice imajo 
tudi v posavskih zdravstvenih 
domovih, če za primer vzame-
mo ponudbo v ZD Brežice, tam 
se lahko udeležite šole zdra-
vega hujšanja, s strokovno po-
močjo opustite kajenje, opra-
vite teste hoje, podrobneje 

Skrbi je veliko, a tudi odgovorov ne manjka
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POSKRbITE 
ZA SVOjE ZDRAVjE 

S PREVENTIVNIMI PREGlEDI
Zdravje je naše največje bogastvo! Tega se pogosto zavemo šele 
tedaj, ko ga izgubimo. V Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o., 
smo oblikovali sklop preventivnih preiskav, ki jih imenujemo 
"preventivni programi". Z njimi je moč preprečiti najhujše in 
povrniti zdravje, preden je prepozno.

Namen preventivnih pregledov je odkrivanje začetnih, očem 
skritih obolenj, ki jih posameznik sam ne opazi oziroma mu še 
ne povzročajo večjih težav. Prav v začetni fazi bolezni pa se da 
narediti največ za preprečitev obolenja.

Odkrivanje dejavnikov tveganja pri rekreativnih športnikih

Namen predhodnega zdravstvenega pregleda pri rekreativcih 
je odkrivanje dejavnikov tveganja, ki lahko povzročajo okvare 
zdravja. Opravi se pred začetkom ukvarjanja z izbranim športom 
ali pred začetkom ukvarjanja z drugo aktivnostjo, da se ugotovi 
zdravstvena sposobnost za prenašanje obremenitev in zahtev. 
Pri obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih preverjamo, 
ali zdravstveno stanje še ustreza obremenitvam in zahtevam iz-
brane športne panoge. Obseg in vsebina pregleda se razlikuje-
ta glede na vrsto in zahtevnost športne panoge in/ali kakovost 
(raven) športnika. Torej pred začetkom vsake športne aktivnosti 
priporočamo preventivni zdravniški pregled, da ugotovite svoje 
morebitne slabosti in glede na rezultate testov izberete primer-
no individualno telesno vadbo.

Telo je izjemno zapleten organizem, ki se trudi vzpostavljati rav-
novesje oziroma homeostazo kljub najrazličnejšim vplivom, ven-
dar le, če mu to dopuščamo in mu pri tem pomagamo s primerno 
nego in vzdrževanjem. Visoka telesna zmogljivost je pogojena z 
zdravjem, vendar ni vedno porok za zdravje samo. Nojevsko ob-
našanje vas lahko stane življenja.

Če boste vadili do deset ur tedensko, je dovolj, če preverjate 
stanje svojega telesa enkrat letno oziroma pred začetkom vadbe.

Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.
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. Si brez StatuSa 
dijaka ali študenta,

Se prijavljaš na zavod za zapoSlovanje,

imaš prvo zapoSlitev  ali Si 26 let+ ?

A si na

brez statusa?

* Velja do 29. 11. 2012 | ** Poslani SMS se zaračuna po ceniku operaterja,  
     vsi povratni SMS so BREZPLAČNI.

Klikni na www.pokazijezik.si ali 
pošlji SmS** na 6001 s ključno 
besedo lajkam in updejtaj 
status besed!

PE NOVO MESTO

Trdinova 4

tel.: 07/ 393 53 60

• Zastopstvo Krško
  Bohoričeva 9
  tel.: 07/ 488 05 80
• Poslovalnica Brežice  
  Černelčeva 3/a     
  tel.: 07/ 496 39 80

• Poslovalnica Sevnica     
  Naselje heroja Maroka 29
  tel.: 051/357-913

Skleni paket Vzajemna mladi in prejmi:

  dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje,

 vstopnico za TOPŠIT dogodek,*

 ugodnosti za zavarovance Vzajemne. 

Oglas VM_128x92_(10-09-2012)-PE NM.indd   2 10.9.2012   14:48:30

Bolezen je v vsakem primeru posledica de-
lovanja več dejavnikov, ki vplivajo na orga-
nizem skozi daljše razdobje in prizadenejo 
najbolj oslabljen organski sistem v trenut-
ku, ko naše celice ne morejo več kompen-
zirati vseh obremenitev. Telo se namreč 
vedno odzove v začetku z akutnimi obole-
nji oziroma s simptomi, na katere večino-
ma nismo pozorni in pričakujemo, da bodo 
sami od sebe izzveneli v razmeroma krat-
kem času. Šele ko se simptomi začnejo pe-
riodično ponavljati in postopno zajamejo 
več sistemov hkrati ali periodično (bole-
čine, astma, kožne težave, vnetje sluznic 
prebavnega trakta …) in ko se stopnjujejo, 
lahko vemo, da obolenje napreduje in je 
čas, da ga omejimo oziroma pričnemo eli-
minirati dejavnike, ki ga povzročajo. Telo 
je namreč zelo zapleten računalnik in ko 
ugasne en čip, le-ta lahko povzroči verižno 
reakcijo, če je ne zaustavimo. Zato je prav, 
da se poslušamo in pravočasno ukrepamo.

Dejavnikov, ki vedno znova znižujejo naš 
imunski  sistem, je nešteto in prav je, da 
vemo, da zelo individualno delujejo na po-
sameznika oziroma na njegovo elektroma-
gnetno polje. Različne vrste sevanj, ki jih 
povzročajo vodne žile in sevanja iz okolja 
(mobiteli, električne naprave, antene, od-
dajniki itd.), izpostavljenost delovanju stru-
pov iz okolja, bakterijam, virusom, para-
zitom, glivicam je le del vzrokov, ki načne 
odpornost. Drugi del se nanaša na substan-
ce, ki jih vnašamo skozi prebavila (hrana, pi-
jača) in skozi kožo (kozmetika). Kako naj bi 
zgoraj našteti vzroki vplivali na naše zdravje?

Morda bo najbolj preprosto odgovoriti na 
vprašanje s poučnim primerom, ki smo ga 
pred leti obravnavali v naši ambulanti za 
bioresonanco. Ženska, sicer vegetarijanka 
in z izjemno zdravim slogom življenja, nas 
je zaprosila za pomoč zaradi dolgoletnega 
gastritisa. Pri diagnostiki smo ugotovili, da 
je glavni vzrok za vnetje želodčne sluzni-
ce pečkasto sadje, gospa pa nam je potrdi-
la, da so njeno glavno hrano predstavljala 

prav domača jabolka, ki na splošno velja-
jo kot izjemno zdravo živilo. Vendar ne za 
vsakogar, kot tudi ne za njen primer. Zakaj?

Vsi vemo, da večji del telesa predstavlja 
voda, le-ta pa ima sposobnost pomnjenja 
elektromagnetnih frekvenc, ki lahko učinku-
jejo na telo. Gre za fizikalna nihanja, ki so 
pri vsakem človeku drugačna; vsak zdrav or-
gan ima namreč svojo specifično valovno dol-
žino, ki jo je mogoče ugotoviti, kot je možno 
ugotoviti nihanje bolne celice in substance, 
ki patološko deluje nanjo. Vodne molekule 
imajo namreč dipolno strukturo, zato je mo-
žno prenašanje frekvenčnih vzorcev nihanja 
v in na organizem in spodbujanje takšne vr-
ste strukture z elektromagnetno resonanco. 
Na ta način je mogoče z bioresonančno me-
todo uspešno ugotavljati vzroke obolenj in 
jih sistematično odstranjevati.

To je tudi osnova, na kateri temeljijo izvr-
stni terapevtski učinki bioresonančne me-
tode, bodisi da gre za obolenje sklepov in 
hrbtenice, migrene, alergije bodisi za gi-
nekološke, urinarne, gastrointestinalne in 
druge težave. Patološke informacije so tako 
v telesu samem, potrebno jih je le reduci-
rati in v telo postopno vračati fiziološke fre-
kvenčne vzorce toliko časa, da vzpostavimo 
smiselno komunikacijo celic in s tem izbolj-
šamo porušeno zdravje.

Bioresonančna metoda v svetu brez dvo-
ma slovi poleg homeopatije (ki tudi sloni 
na principu informacij) kot najučinkovitej-
ša alternativna metoda zdravljenja. To po-
trjujejo številna znanstveno raziskovalna 
dela in statistični rezultati, celo pri obole-
njih, ki navidezno niso ozdravljiva.

Bioresonančna ambulanta IZVIR iz Novega 
mesta v matični enoti sprejema bolnike iz 
vse Slovenije, v Brežicah pa obratuje ob 
sobotah dopoldne. Na pregled se je po-
trebno naročiti po telefonu 07/33 25 840 
ali 031/247 044. Več o rezultatih zdra-
vljenja na www.izvirzdravja.com.

ZAKAJ ZBOLIMO
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LJUBLJANA - V soboto, 6. 
oktobra, je v Ljubljani po-
tekalo 18. državno prever-
janje usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne za-
ščite in Rdečega križa. Na 
preverjanju so sodelovale 
ekipe prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa, po 
ena ekipa iz vsake Regijske 
izpostave Uprave RS za za-
ščito in reševanje. 

Našo regijo je zastopala eki-
pa OZ Rdečega križa Sevnica, 
katere člani so: Tomaž Ran-
tah, Silva Martinšek, Marti-
na Špan, Majda Mlakar, Ire-
na Vasič, Miha Guštin in Hari 
Muratović. V konkurenci 14 
najboljših slovenskih ekip je 
sevniška ekipa s 5565 točka-
mi osvojila 9. mesto. Glede 
na dejstvo, da se v naši državi 
usposablja in na regijskih tek-
movanjih sodeluje 137 ekip, je 
to zelo lep dosežek. Preverja-
nje je potekalo na predpostav-
ki, da je Ljubljano prizadel 
močan rušilni potres, temu pa 
so sledile številne prometne 
in delovne nesreče, požari, 
eksplozije in drugo. To je bila 
letos največja praktična vaja 
zaščite in reševanja, ki pa ni 
bila po naključju v prestolnici, 
saj Ljubljana z okolico velja za 
najbolj potresno najbolj ogro-
ženih območij. Ekipe so svoje 
sposobnosti in znanje prikaza-
le na sedmih deloviščih, na ka-
terih je bilo od 3 do 15 poško-
dovancev. Prizorišča so bila na 
širokem področju: ob zgradbi 
Univerze, na Mesarskem mo-
stu, v opuščeni tovarni Rog, 
na Ambroževem trgu, na igri-

Ekipa prve pomoči Rdečega križa 
Sevnica na državnem preverjanju

šču OŠ Poljane, v Lutkovnem 
gledališču in na ljubljanskem 
gradu. V parku Zvezda, na Pre-

šernovem trgu in v OŠ Poljane 
pa je potekal prikaz dejavno-
sti Uprave za zaščito in reše-

vanje, RK Slovenije in Sloven-
ske vojske.

Namen preverjanja usposo-
bljenosti ekip prve pomoči Ci-
vilne zaščite in Rdečega križa 
je okrepiti znanje o tem v ob-
činah in podjetjih, kjer je ob 
naravnih in drugih nesrečah 
hitra ter strokovna prva po-
moč dobro izurjenih in opre-
mljenih laičnih ekip odločilna 
za preživetje ter zdravlje-
nje ponesrečenih. Najbolje 
je bila ocenjena ekipa OZRK 
Nova Gorica, ki bo zastopala 
Slovenijo prihodnje leto v Av-
striji, na evropskem festivalu 
prve pomoči. 
 Mojca Pinterič Krajnc

Sevniška ekipa je osvojila 9. mesto.

spoznate dejavnike tveganja 
za vaše zdravje in podobno. 
Preverite ponudbo v najbliž-
jem zdravstvenem domu, saj 
so delavnice navadno brez-
plačne in povsem dostopne, 
pa tudi v ostalih organizaci-
jah se najde marsikaj zanimi-
vega in primernega, samo že-
leti si je potrebno sprememb 
in v tej smeri tudi kaj ukreni-
ti. Da boste vedeli, kaj se do-
gaja z vašim telesom in ime-
li zelo hitro vpogled v svoje 
zdravstveno stanje, pa vas iz 
Zdravstvenega centra Aristo-
tel vabijo med drugim tudi 
s preventivnimi pregledi, za 
pregled in zdravljenje pa se 
priporoča tudi Bioresonančna 
ambulanta Izvir. Ker je pro-
stor v časopisu omejen in so 
zato objave krajše, je naj-

bolje, da v živo preverite, za 
kakšne možnosti ohranjanja 
zdravja gre.

Varnost na cesti in 
varnost pri delu
Tehnični pregledi, registraci-
je, avtomobilska zavarovanja 
- za naše jeklene konjičke je 
potrebno kar precej oprav-
kov, a če smo zato na cesti 
bolj varni, je vredno truda in 
denarja, če le imamo to mo-
žnost. Da bi avto brezhibno 
pripravili, vas k sebi vabijo 
Avto Krka, če pa razmišljate 
o novem avtu, pa vas v tokra-
tni številki z novimi modeli 
nagovarja Avtohiša Radano-
vič Brežice. Ali imate dovolj 
hitre „reflekse“, lahko pre-
verite tudi v Karting centru 

Raceland v Krškem. Da bi bili 
varnejši vsi udeleženci v pro-
metu, pa je potrebno pred-
vsem dobro utrjeno znanje 
pravil in obnašanja v prome-
tu. Kot vidimo ob prometnih 
nesrečah, bi marsikdo potre-
boval še kakšno dodatno uro 
s strokovnjakom, ki bi obra-
zložil, da s površnim znanjem 
ali brezobzirnostjo v prometu 
ne ogrožamo samo sebe, am-
pak tudi druge. Pozornosti in 
spoštovanja pravil se mladi in 
ostali lahko naučijo v tečajih 
varne vožnje v avtošolah, to-
krat so se nam, kot boste vi-
deli v nadaljevanju, pridružili 
iz Avtošole Prah ter iz podje-
tja Posavc, kjer pa poleg šole 
vožnje in tečajev v Centru za 
tehnično varnost skrbijo tudi 
za varstvo pri delu in var-

stvo pred požarom, mladim 
in ostalim pa nudijo storitve 
posredovanja dela v Agenci-
ji za zaposlovanje in svojem 
študentskem servisu. 

Pamet v glavo in pot 
pod noge
Ne „šparajte jezika“, odloč-
no sprašujte in prosite za do-
datna pojasnila. Skrbi je se-
veda veliko, a tudi odgovorov 
ne bo hitro zmanjkalo. In upa-
mo, da boste našli kakšen pra-
vi in uporaben odgovor tudi s 
pomočjo teh tematskih strani. 
Ko gre za vašo varnost, je pač 
najpomembneje, da poznate 
čim več različnih možnosti in 
rešitev, ki so na trgu in se nato 
odločite za nadaljnje korake.
 M. Mavsar
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Volkswagen Golf še ugodnejši. Ultimativne cene. 
Sedaj ali nikoli!
Akcijskim cenam smo še dodatno znižali cene!

Avtohiša Radanovič Brežice
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, tel.: 07 499 21 50

Golf EditionGolf Rabbit Golf Sky

Dodatni prihranek do
1.600 EUR

Dodatni prihranek do
2.800 EUR

Dodatni prihranek do
2.800 EUR

Prihranek do

3.500 EUR

Prihranek do

2.600 EUR

Prih
ra

ne
k d

o

3.800 EU
R

Kdo preizkuša naprave,
ki preizkušajo avtomobile?

PRAVI TRENUTEK 
ZA NAKUP GOLFA

Za več informacij 
poskeniraj 
QR kodo!
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V podjetju Posavc se že vrsto let 
uspešno ukvarjajo z vsemi zgoraj na-
štetimi področji: požarna varnost, 
varnost pri delu in varnost v prometu. 
Njihovi uspešnosti botrujejo dolgole-
tne izkušnje in nenehna izpopolnje-
vanja ter izobraževanja, kar potrju-
je veliko število zadovoljnih strank, 
tako fizičnih oseb kot malih in veli-
kih podjetij, ki redno koristijo njiho-
ve storitve. 

Izvajanje nalog varnosti pri delu in 
varstva pred požarom je predpogoj za 
uspešno in razvojno naravnano pod-
jetje, pri čemer leži obveznost tako na 
podjetju in delavcih, zaposlenih v tem 
podjetju. S pomočjo podjetja Posavc 
se izognete nepotrebni izgubi časa 
in stroškom ter morebitni škodi, ki 
bi nastala ob nezgodi. Za vas hitro in 
učinkovito izdelajo izjave o varnosti z 
oceno tveganja in usposabljajo vaše 
zaposlene za varno delo, ki je prila-
gojeno posebnostim delovnega mes-
ta, ob tem pa zagotavljajo tudi redne 
preglede strojev in naprav, delovne-
ga okolja ter meritve električnih in-
štalacij in strelovodnih naprav, kar 
prispeva tudi k večji požarni varnosti, 
saj so neredki primeri, da je vzrok po-
žara ravno stara in dotrajana električ-
na inštalacija, v primeru neviht s stre-
lami, ki so v zadnjem času vse preveč 

pogoste, pa neustreznost strelovodnih 
naprav. Za namene požarne varnosti 
za vas izdelajo požarne in evakuacij-
ske načrte, ki so še posebej v veliko 
pomoč, če zagori. Da to preprečimo, 
je potrebno narediti oceno požarne 
ogroženosti, skrbeti za reden servis 
gasilnih aparatov, redno pregledovati 
sisteme aktivne požarne zaščite in po-
sameznike ustrezno usposobiti iz var-
stva pred požarom. Poleg servisiran-
ja vam v podjetju nudijo tudi nakup 
novih gasilnih aparatov.

V zadnjih letih se velika pozornost 
posveča prometni varnosti, za kate-
ro mora v prvi vrsti poskrbeti vsak 
voznik sam, česar pa ne more, če ni 
ustrezno usposobljen. V šoli vožnje 
Posavc vas strokovno usposobljeni 
predavatelji in učitelji vožnje pripravi-
jo na vse situacije, ki jih lahko predvi-
dimo na cesti. Z vpisom v šolo vožnje 
pridobite prvovrstna znanja in izkuš-
nje, nudijo vam tečaje varne vož-
nje, številne ugodnosti in popus-
te pri nakupu ur voženj, prav tako pa 
vsi, ki se do konca leta 2012 vpišete 
v šolo vožnje, sodelujete v nagrad-
nem žrebanju ob koncu leta.

Pri podjetju Posavc d.o.o. ZNAJO 
poskrbeti za vašo varnost!

PRI POSAVCU JE VARNOST 
NA PRVEM MESTU!

Nemalokrat se nam v življenju zgodi, da poskrbimo za vse druge stvari, 
naši varnosti pa posvečamo vse premalo pozornosti. To je seveda veli-
ka napaka, saj se dostikrat zgodi, da bi se požar lahko pogasil, če bi ime-
li pri roki takrat ustrezen gasilni aparat oz. da bi se lahko preprečila pro-
metna nesreča, če bi bilo poskrbljeno za ustrezno prometno varnost. Prav 
tako je vse več nezgod na delovnih mestih, saj se zanemarja pomemb-
nost ustrezne opreme in izobraževanja iz varnosti pri delu.

- TEHNIČNI PREGLEDI 
  - REGISTRACIJA VOZIL
   - UGODNA ZAVAROVANJA
  - HOMOLOGACIJA VOZIL

- DELAVNICA ZA TAHOGRAFE

 
Ulica MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 07 48 81 300
Fax: 07 48 81 310

Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 39 32 680
Fax: 07 39 32 687

www.avtokrka.si

Delovni čas:  pon-pet: 7.00 -  19.00   
 sobota: 7.00 -  12.00 

Avtopralnica:  pon-pet: 9.00 - 17.00 
 sobota: 8.00 -  12.00

Delovni čas:  pon-pet:  7.00 -  19.00   
 sobota: 7.00 -  12.00 

T E H N I Č N I  P R E G L E D I
PE KRŠKO PE NOVO MESTO

DA SE BOSTE VARNO VOZILI, 
VAM BOMO OPRAVILI 

BREZPLAČNI PREVENTIVNI 
TEHNIČNI PREGLED 
NA VAŠEM VOZILU.

info@avtokrka.si
www.adriatic-slovenica.si

Z veseljem vam sporočamo, 
da se v Krškem selimo v nove prostore, 
kjer  vam bomo na enem mestu nudili celovito 
zavarovalno storitev in cenitve avtomobilskih škod. 

Za vas smo pripravili:

Med 8.00 in 18.00 uro:

 info točka s predstavitvijo zavarovanj in 
nagradno igro za obiskovalce

Med 16.00 in 18.00 uro:

 brezplačno merjenje tlaka, srčnega utripa, 
holesterola, EKG in obsega pasu,

 brezplačno merjenje laka vašega avtomobila z 
izkušenim cenilcem.

spoznajte naše nove dimenzije varnosti!

Adriatic Slovenica d.d., PE Novo mesto
Poslovalnica Krško, CKŽ 135c, Krško, tel. 07 4881 630

Pridružite se nam   
v sredo, 17. oktobra 2012,  
ob 14.00 uri na otvoritvi novih 
prostorov na naslovu ckž 135c.  

ROGLA/KRŠKO - Od 27. do 29. septembra je na Rogli pote-
kalo 6. strokovno izobraževalno tekmovanje ekip v nujni 
medicinski pomoči, ki se ga je udeležilo 22 ekip iz celotne 
Slovenije, med njimi tudi krškega Zdravstvenega doma, in 
iz sosednje Hrvaške. 

Tekmovanje je potekalo v obliki scenarijev na terenu, ki so si-
mulirali realne situacije, zaradi katerih ljudje aktivirajo nujno 
medicinsko pomoč preko klica v sili na številki 112. Na tekmo-
vanju je vsaka ekipa dobila vsebino takšnega klica 112, ki se je 
po načrtu odpeljala na lokacijo dogodka na terenu. Na mestu 
dogodka je bila s pomočjo živih maskiranih modelov - poškodo-
vancev uprizorjena situacija poškodbe ali nenadnega poslabša-
nja zdravstvenega stanja. Ekipa je morala oskrbeti poškodovan-
ca po strokovnih smernicah. Delo ekipe je bilo vseskozi snemano 
in v živo opazovano s strani treh sodnikov - strokovnjakov ur-
gentne medicine, ki so delo ekipe točkovali v podrobnem pro-
tokolu. Tekom tridnevnega tekmovanja se je vsaka ekipa udele-
žila enega nočnega in osmih dnevnih scenarijev. Seštevek točke 
vseh tekmovalnih scenarijev je bil nadvse razveseljiv za krško 
zdravstveno ekipo kakor tudi celoten kolektiv ZD, saj je ta med 
ekipami osvojila prvo mesto. Ekipo NMP ZD Krško (na fotogra-
fiji) so zastopali: Hana Škaler, dr. med., spec. druž. med., ter 
zdravstvena tehnika Vojko Brili in David Janc.  Hana Škaler

Prvo mesto ekipe ZD Krško

Organiziramo:
• tečaj CPP za vse kategorije,

• tečaj varne vožnje in 
• tečaj varno delo s traktorjem.

Splet: www.avto-prah.si,  Telefon: 031 643 338 
Anton Prah, s. p., Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica
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Štiri leta kriznih razmer premagujemo uspešno, 
vsako leto krize so naši poslovni rezultati boljši, 
povečujemo obseg poslovanja, širimo poslovno 
mrežo, dosegamo vsako leto večji dobiček, poslujemo 
varno in s presežno likvidnostjo obvladujemo vsa 
bančna tveganja, kar pomeni, da vsi, delničarji in 
zaposleni v hranilnici vemo kaj hočemo. Dolgoročni 
cilj lastnikov hranilnice in zaposlenih v hranilnici 
je ohraniti Delavsko hranilnico d. d. Ljubljana kot 
stabilno in vzgledno finančno institucijo na sloven-
skem bančnem trgu. V Delavski hranilnici velja vi-
sok moralni in etični kodeks, stranpoti, s katerimi 
se žal soočamo v bančnem okolju doma in v tujini, 
v Delavski hranilnici niso dovoljene, zato vas vabi-
mo, da se nam pridružite.

Naših 21 let
Začetek našega poslovanja sega v leto 1990, ko 
se je 25 sindikatov, Zveza upokojencev Slovenije 
in Zveza delovnih invalidov Slovenije odločilo usta-
noviti Delavsko hranilnico d.o.o. S poslovanjem je 
hranilnica pričela v prejšnji državi Jugoslaviji, v fe-
bruarju 1991, v družbi 25 bank, 19 hranilnic in 65 
hranilno kreditnih služb.

Leta 1992 je hranilnica pridobila dovoljenje za opra-
vljanje bančnih poslov od Banke Slovenije.

Današnji bančni prostor je bistveno drugačen, osta-
lo je 20 bank, hranilno kreditne službe so z bančne-
ga trga izginile, od hranilnic so se ohranile samo tri, 
med katerimi je Delavska hranilnica, po merljivih 
kazalcih, največja slovenska hranilnica. 

Po skromnejših razvojnih korakih prvih let in v pogo-
jih dvoštevilčne inflacije, se je vsako leto povečeva-
lo tudi število družbenikov vse do leta 2000, ko se 
je hranilnica v skladu z bančnim zakonom preobli-
kovala v delniško družbo. To isto leto je hranilni-
ca pridobila tudi dovoljenje za opravljanje plačilne-
ga prometa doma in s tujino. To je bilo prelomno 
leto za razvoj Delavske hranilnice. Z odprtjem 
poravnalnega računa pri Banki Slovenije in kasnejšo 
pridobitvijo licenc za večino bančnih poslov in drugih 
finančnih storitev je hranilnica postala enakopraven 
bančni subjekt na slovenskem bančnem trgu. Hra-
nilnica je poleg depozitnih, varčevalnih in kreditnih 
poslov za prebivalstvo in za pravne osebe pričela z 
odpiranjem osebnih in poslovnih računov, s kartič-
nim poslovanjem za fizične in pravne osebe in s po-
nudbo elektronskih bank za fizične in pravne osebe.

Leta 2000 je hranilnica pripojila Mariborsko hranil-
nico in posojilnico, po letu 2002 pa pričela z posto-
pnim in racionalnim razvojem poslovne mreže. Da-
nes ima hranilnica 19 poslovnih enot v 16 mestih po 
Sloveniji. Nova pridobitev bo dvajseta poslovna eno-
ta v Brežicah, še letos pa bomo pričeli z investicijo v 
novo poslovno enoto v Ljubljani. V naslednjih letih 
bo hranilnica, v skladu s svojo poslovno strategijo, 
prisotna v vseh večjih občinah z upravnimi enotami.

Vseh 21 let je hranilnica poslovala uspešno z do-
nosnostjo med 6 in 10 odstotki. Hranilnica vodi 
stabilno dividendno politiko, v zadnjih letih znaša-
jo dividende pet odstotkov na delnico. Hranilnica je 
vključena v jamstveno shemo bank in hranilnic ter 
je članica Združenja bank Slovenije. Hranilnica tudi 
v sedanjih kriznih razmerah uspešno obvladuje vsa 

bančna tveganja: kreditno, likvidnostno, obrestno, 
kapitalsko, operativno tveganje, tveganje dobičko-
nosnosti in tveganje ugleda. Varnost poslovanja in 
doseganje presežne likvidnosti štejemo kot dva naj-
pomembnejša postulata poslovanja.

V letih 2009 do 2012, torej v letih krize, je hra-
nilnica dosegala, merjeno z rastjo bilančne vsote, 
vsako leto večji obseg poslovanja, vsakoletno rast 
bančnih vlog prebivalstva in pravnih oseb, rast kre-
ditov prebivalstva in pravnih oseb ter rast osebnih 
in poslovnih računov. Zaposleni v poslovni mreži 
hranilnice obdelajo mesečno do 397 tisoč plačilnih 
nalogov za občane. V občini Žalec, po dogovoru z 
županom in občinskim svetom, hranilnica obdeluje 
plačilne naloge za občane brez plačila provizije. Na 
podobno odločitev, brez plačila provizije pri plačil-
nih nalogih za vse upokojence, se v sodelovanju s 
hranilnico pripravljajo občine Ravne na Koroškem, 
Rogaška Slatina in Zagorje ob Savi.

Hranilnica se lahko pohvali z večletno konkurenčno 
obrestno varčevalno in kreditno ponudbo in s cenov-
no najugodnejšo ponudbo plačilnih in ostalih sto-
ritev, povezanimi z osebnimi in poslovnimi računi.

V krizi smo najbolj uspešni
Letošnje 22. leto poslovanja in četrto leto krize so 
devetmesečni poslovni rezultati poslovanja izje-
mno obetavni. Hranilnica je povečala bilančno vsoto 
za 42 milijonov evrov, na 322 milijonov evrov ozi-
roma za 15 odstotkov. 

Kredite je povečala za 16,0 odstotkov, od tega se 
je obseg kratkoročnih kreditov znižal za 8,0 odstot-
kov, obseg dolgoročnih kreditov pa se je povišal za 
19,0 odstotkov. Krediti prebivalstvu so se povečali 
za 9,0 odstotkov, krediti gospodarskim družbam za 
88,0 odstotkov in samostojnim podjetnikom za 91,0 
odstotkov. Hranilnica ohranja dobro razpršenost na-
ložb, kar potrjuje struktura njenih naložb, kjer pred-
stavljajo krediti prebivalstva 73,4 odstotkov, krediti 
gospodarskim družbam 11,8 odstotkov, samostoj-
nim podjetnikom 7,2 odstotkov, bankam in drugim 
finančnim organizacijam 6,7 odstotkov ter neprofi-
tnim izvajalcem storitev gospodinjstev 0,9 odstotkov.
Vloge prebivalstva je hranilnica povečala za 13,0 
odstotkov. V strukturi vlog odstopa pokojninsko var-
čevanje z 238,0 odstotno rastjo, vpogledne vloge 
na osebnih računih imajo 34,0 odstotno rast, ren-
tno varčevanje beleži 18,0 odstotno rast, vezani de-
poziti pa 11,0 odstotno rast. 

V devetih mesecih letos so se vloge pravnih oseb 
povišale za 20,0 odstotkov, vpogledne vloge na po-
slovnih računih pa beležijo 29,0 odstotno rast.

Število osebnih računov se je povečalo za 31,0 
odstotkov, število poslovnih računov pa za 44,0 od-
stotkov. Hitro rast beleži tudi število uporabnikov 
spletne banke DH-PLUS za fizične osebe, za 46,0 
odstotkov, kot tudi število uporabnikov spletne ban-
ke za pravne osebe DH-NET, za 50,0 odstotkov.

Čiste obrestne prihodke je hranilnica primerljivo z 
septembrom preteklega leta povečala za 16,0 od-
stotkov, čiste provizije pa za 15,4 odstotkov.

Hranilnica je v devetih mesecih letošnjega leta na 

novo oblikovala 962 tisoč evrov oslabitev. Poveča-
ne oslabitve so odraz povečane brezposelnosti kre-
ditojemalcev.

Kvaliteta devetmesečnega poslovanja hranilnice 
se odraža v doseženem bruto dobičku, ki zna-
ša 1.401 mio evrov, in doseženem neto dobičku 
v višini 1,149 mio evrov kar pomeni, da hranilnica 
za 31,0 odstotkov presega neto dobiček preteklega 
leta in že presega načrtovani letošnji neto dobiček 
za 26,0 odstotkov. Donos na kapital pred obdavči-
tvijo znaša 12,3 odstotkov, donos na kapital po ob-
davčitvi pa 10,1 odstotkov. Zavedamo se, da imajo 
v sedanjih kriznih razmerah na donosnost poslova-
nja največji vpliv potencialne oslabitve, ki jih pov-
zročijo neplačniki kreditov. 

Skupni kapital hranilnice na dan 30.9.2012 znaša 
17,8 mio evrov, kar pomeni 9,98 odstotno kapital-
sko ustreznost. 282 delničarjev ima v lasti 146.691 
delnic, knjigovodska vrednost delnice znaša 101,42 
evrov. Večinski, 66,58 odstotni lastniki hranilnice, 
so različni sindikati, 12,42 odstotkov imajo gospo-
darske družbe, občani imajo 19,25 odstotkov, pre-
ostanek 0,56 odstotka imajo društva. V skladu last-
nih delnic ima hranilnica 1,20 odstotka delnic. Delež 
dveh članov uprave v delniškem kapitalu znaša 0,66 
odstotka, delež zaposlenih v hranilnici pa 8,59 od-
stotkov. Nihče od posameznih lastnikov hranilnice 
ne dosega 8,0 odstotkov lastništva. 

Vemo, kaj hočemo
Ne iščemo strateškega partnerja, hočemo ostati slo-
venska hranilnica, z razpršenim lastništvom. Našo 
perspektivo vidimo v lastniški strukturi sindikatov, 
delavcev, podjetnikov in gospodarskih družb, ki jim 
hranilnica zagotavlja vsakoletno izplačilo dividende 
v višini 5 odstotkov.

Pravkar je v teku dokapitalizacija hranilnice v zne-
sku 2 milijona evrov, z emisijo 20.000 novih delnic 
in ceno 100 evrov po delnici. Dokapitalizacijo hra-
nilnica izvaja z obstoječimi delničarji in tudi novimi 
delničarji hranilnice. Velik interes za nakup delnic 
hranilnice zaradi uspešnega poslovanja hranilnice 
in njene stabilne dividendne politike kažejo tudi ko-
mitenti hranilnice.

Delavska hranilnica je univerzalna vseslovenska 
bančna institucija, po strukturi bančnih in drugih 
finančnih storitev se v ničemer ne razlikuje od pre-
ostalega bančnega okolja. Vse, kar dobite v bankah, 
vam nudi tudi hranilnica, ugodno in po vaši meri. S 
svojo poslovno mrežo v vseh slovenskih regijah in v 
nekaj občinah je Delavska hranilnica vedno bolj pre-
poznavna, zvestoba obstoječih komitentov in mno-
žično pridobivanje novih komitentov pa potrjujeta, 
da je Delavska hranilnica zaupanja vredna bančna 
ustanova. Dilemo, ali Delavsko hranilnico preobliko-
vati v Delavsko banko, smo dali v predal, v prepri-
čanju, da se sliši lepše, da smo namesto najmanj-
ša slovenska banka največja slovenska hranilnica.
Prav sedanje razmere so dokaz, kako pomembne za 
bančno okolje so lahko majhne banke. Izhajamo iz 
dejstva, da Delavska hranilnica po svojem organiza-
cijskem ustroju in ponudbi bančnih in drugih finanč-
nih storitev deluje kot majhna banka, ki je sposobna 
konkurenčnega boja na bančnem trgu, je izjemno 
prilagodljiva in odzivna na potrebe podjetnikov in 

DELAVSKA HRANILNICA JE BANČNA 
INSTITUCIJA ZA VAŠO PRIHODNOST 
23. oktobra 2012 odpiramo podružnico v Brežicah
Vaša naklonjenost in zaupanje ter zvestoba Delavski hranilnici d.d. Ljubljana je 
neprecenljiv prispevek k našemu uspešnemu dosedanjemu razvoju. Ob tej priložnosti 
vas seznanjamo s kratkim pogledom na prehojenih 21 let. Ponosni na preteklost in 
na sedanje odlično poslovanje smo v teh kriznih časih zazrti predvsem v našo svetlo 
prihodnost. 
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gospodarskih družb ter na potrebe prebivalstva. Hranilnica nima nasedlih ne-
premičninskih naložb, nima naložb, povezanih s prevzemi podjetij, nima ne-
gativnih zgodb na kapitalskih trgih in nima nezavarovanih kreditov. Hranilnica 
je tudi v vsej svoji zgodovini odvisna od domačih virov, to so sredstva prebi-
valstva, javnega sektorja in gospodarstva. Od tujih virov je hranilnica udele-
žena samo pri sredstvih ECB, do depozitov države pa doslej ni imela dostopa. 

S krizo se soočamo, prepričani, da se da za vsako situacijo najti izhod z več 
dela, z iskanjem novih tržnih poti in novih poslovnih priložnosti, morda za kra-
tek čas tudi z manjšo dodano vrednostjo. Zaposleni v hranilnici smo prepričani, 
da je kriza tudi izziv, zato ves svoj intelektualni in ustvarjalni potencial usmer-
jamo v kvaliteten odnos do komitentov in do potencialnih novih komitentov 
ter v iskanju novih tržnih niš. Uprava hranilnice, njen 7-članski nadzorni svet, 
150 zaposlenih hranilnice in 282 delničarjev hranilnice vidimo v sprejeti dol-
goročni strategiji hranilnice svetlo prihodnost za njen nadaljnji stabilen razvoj.

JOŽE STEGNE, predsednik uprave

V A B I L O
Z najboljšimi željami in velikimi pričakovanji vas vabimo na spoznavne dneve druženja od 
23. oktobra do 9. novembra 2012, vsak dan od 8.30 do 17.00 ure v novo in sodobno 
urejeno Podružnico Delavske hranilnice v Brežicah, na Cesti prvih borcev 9.

Delavcem, upokojencem, dijakom in študentom, obrtnikom, podjetnikom, gospodarskim 
in negospodarskim družbam, vsem oblikam organiziranega javnega sektorja bomo odslej 
v Brežicah nudili kvalitetne in cenovno prijazne bančne in druge finančne storitve.

Obljubljamo vam, da se bomo potrudili in dokazali kot vaša bodoča najbolj ugodna 
bančna ustanova.

Srečanje z vami bo priložnost, da z vami poklepetamo o naših in vaših pričakovanjih 
poslovnega sodelovanja z vami.

Veselimo se vašega obiska in se vam v naprej zahvaljujemo za zvestobo.

 Direktorica Podružnice Brežice  Predsednik uprave 
 Martina Urbanč, diplomantka upravnih ved Jože Stegne, dr. vet. med.

Informativni izračuni nam povedo, kolikšna je pričakovana renta pri 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 in 40-letnem varčevanju ob mesečnih pologih od 50 do 200 EUR. 

ČAS
VARČE-
VANjA

MESEČNA 
VlOGA

ENKRATNO
IZPlAČIlO

ŠTEVIlO
RENT

ZNESEK 
MESEČNE 

RENTE

ŠTEVIlO
RENT

ZNESEK 
MESEČNE 

RENTE
5 let  200 € 13.766,38 240 mesecev 93,15 300 mesecev 82,90

10 let 180 € 28.842,96 240 mesecev 198,41 300 mesecev 177,12
10 let 190 € 30.445,35 240 mesecev 209,43 300 mesecev 186,96
10 let 200 € 32.047,73 240 mesecev 220,45 300 mesecev 196,80
15 let 180 € 50.404,16 240 mesecev 346,72 300 mesecev 309,53
15 let 190 € 53.204,40 240 mesecev 365,99 300 mesecev 326,72
15 let 200 € 56.004,63 240 mesecev 385,25 300 mesecev 343,92
20 let 180 € 78.772,32 240 mesecev 541,86 300 mesecev 483,73
20 let 190 € 83.148,56 240 mesecev 571,97 300 mesecev 510,60
20 let 200 € 87.524,80 240 mesecev 602,07 300 mesecev 537,48
25 let 150 € 96.747,02 240 mesecev 665,51 300 mesecev 594,11
25 let 170 € 109.646,62 240 mesecev 754,25 300 mesecev 673,33
25 let 180 € 116.096,42 240 mesecev 798,61 300 mesecev 712,93
25 let 190 € 122.546,22 240 mesecev 842,98 300 mesecev 752,54
25 let 200 € 128.996,02 240 mesecev 887,35 300 mesecev 792,15
30 let 100 € 91.779,93 240 mesecev 631,34 300 mesecev 563,61
30 let 110 € 100.957,92 240 mesecev 694,48 300 mesecev 619,97
30 let 120 € 110.135,91 240 mesecev 757,61 300 mesecev 676,33
30 let 130 € 119.313,91 240 mesecev 820,75 300 mesecev 732,69
30 let 140 € 128.491,90 240 mesecev 883,88 300 mesecev 789,05
30 let 150 € 137.669,89 240 mesecev 947,01 300 mesecev 845,41
30 let 160 € 146.847,88 240 mesecev 1.010,15 300 mesecev 901,77
30 let 170 € 156.025,88 240 mesecev 1.073,28 300 mesecev 958,14
30 let 180 € 165.203,87 240 mesecev 1.136,42 300 mesecev 1.014,50
30 let 190 € 174.381,86 240 mesecev 1.199,55 300 mesecev 1.070,86
30 let 200 € 183.559,86 240 mesecev 1.262,68 300 mesecev 1.127,22
35 let 150 € 191.512,28 240 mesecev 1.317,39 300 mesecev 1.176,05
35 let 160 € 204.279,76 240 mesecev 1.405,21 300 mesecev 1.254,46
35 let 170 € 217.047,25 240 mesecev 1.493,04 300 mesecev 1.332,86
35 let 180 € 229.814,73 240 mesecev 1.580,87 300 mesecev 1.411,26
35 let 190 € 242.582,22 240 mesecev 1.668,69 300 mesecev 1.489,67
35 let 200 € 255.349,70 240 mesecev 1.756,52 300 mesecev 1.568,07
40 let 50 € 87.450,97 240 mesecev 601,56 300 mesecev 537,03
40 let 80 € 139.921,55 240 mesecev 962,50 300 mesecev 859,24
40 let 90 € 157.411,74 240 mesecev 1.082,82 300 mesecev 966,65
40 let 100 € 174.901,93 240 mesecev 1.203,13 300 mesecev 1.074,05
40 let 110 € 192.392,13 240 mesecev 1.323,44 300 mesecev 1.181,46
40 let 120 € 209.882,32 240 mesecev 1.443,75 300 mesecev 1.288,86
40 let 130 € 227.372,52 240 mesecev 1.564,07 300 mesecev 1.396,27
40 let 140 € 244.862,71 240 mesecev 1.684,38 300 mesecev 1.503,67
40 let 150 € 262.352,90 240 mesecev 1.804,69 300 mesecev 1.611,08
40 let 160 € 279.843,10 240 mesecev 1.925,01 300 mesecev 1.718,48
40 let 170 € 297.333,29 240 mesecev 2.045,32 300 mesecev 1.825,89
40 let 180 € 314.823,48 240 mesecev 2.165,63 300 mesecev 1.933,29
40 let 190 € 332.313,68 240 mesecev 2.285,94 300 mesecev 2.040,70
40 let 200 € 349.803,87 240 mesecev 2.406,26 300 mesecev 2.148,10

NAŠA PONUDBA JE ODGOVOR NA VAŠA PRIČAKOVANJA.
POSLUJEMO VARNO IN NADPOVPREČNO USPEŠNO.
POMEMBNO JE VEDETI, DA SMO CENOVNO NAJBOLJ UGODNA BANČNA 
INSTITUCIJA NA SLOVENSKEM BANČNEM TRGU.

OBČANI, OSEBNI RAČUN VAM PRINAŠA NAJVEČ UGODNOSTI:

 ¾ zaposleni in upokojenci 12 mesecev brez mesečnega stroška vodenja, 
 ¾ po enem letu znaša strošek vodenja računa za zaposlene samo 1,25 EUR in za  
upokojence samo 0,80 EUR,

 ¾ MasterCard kartica z odloženim plačilom je za prvo leto brezplačna,
 ¾ prijazno in varno elektronsko bančništvo Dh-Plus 12 mesecev brezplačno,
 ¾ najcenejša elektronska plačila plačilnih nalogov, samo 0,20 EUR,
 ¾ najcenejša plačila plačilnih nalogov preko trajnika, samo 0,12 EUR,
 ¾ najcenejše plačevanje položnic na naši blagajni, samo 0,39 EUR,
 ¾ brezplačni dvigi gotovine na bankomatih v Sloveniji in evropski monetarni uniji,
 ¾ za prilive na osebni račun vam ne zaračunavamo nobenih provizij, 
 ¾ sredstva na računu obrestujemo z obrestno mero 0,20 % in
 ¾ redni in dodatni limit obrestujemo z obrestno mero samo 7,50 %, za upokojence pa samo 
6,50 %.

POTROŠNIŠKE KREDITE DO 120 MESECEV DOBITE SAMO PRI NAS, DO 60 ME-
SECEV VAM OMOGOČAMO KREDITE S 50 % NIŽJIMI STROŠKI IN UGODNE 
OBRESTNE MERE.
               
NA VOLJO SO VAM UGODNI STANOVANJSKI KREDITI ZA VAŠ NOVI DOM OD 
60 DO 360 MESECEV.
               
VARČEVALCEV NIKOLI NE RAZOČARAMO, OBRAVNAVAMO JIH INDIVIDUALNO. 
NUDIMO VAM DONOSNA DEPOZITNA IN OBROČNA VARČEVANJA, ŠE VEDNO 
OMOGOČAMO TUDI VARČEVANJE S HRANILNO KNJIŽICO NAD 31 DNI.
               
DELAVSKA HRANILNICA, EDINA NA SLOVENSKEM BANČNEM TRGU, NUDI VSEM 
ZAPOSLENIM POKOJNINSKO VARČEVANJE ZA DODATNO POKOJNINO, S FIKSNO 
5,50 % OBRESTNO MERO IN MESEČNIM PRIPISOM OBRESTI. PRIČAKUJEMO, 
DA BO POKOJNINSKO VARČEVANJE V NAJKRAJŠEM ČASU DELEŽNO DAVČNIH 
OLAJŠAV.

Vsakemu varčevalcu hranilnica pred sklenitvijo pogodbe o pokojninskem varčevanju se-
stavi pokojninski načrt za načrtovana leta varčevanja do pogojev za starostno upokoji-
tev, z informativnim izračunom dodatne pokojnine po končanem varčevanju.

KMETJE, DELAVSKA HRANILNICA JE POSKRBELA TUDI ZA VAS 
Z UGODNIMI KREDITI DO 30 LET ZA:

 ¾ pospeševanje vsakršne kmetijske dejavnosti,
 ¾ izgradnjo gospodarskih in stanovanjskih objektov,
 ¾ nakup mehanizacije in živine in
 ¾ vse dopolnilne dejavnosti (kmečki turizem, sončne elektrarne …).

DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NUDIMO UGODNE ŠTUDENTSKE KREDITE, 
Z ODLOGOM ODPLAČEVANJA, ŠE ENO LETO PO ZAKLJUČKU REDNEGA 
ŠOLANJA.

VEDNO VEČ PRAVNIH OSEB ODPIRA POSLOVNI RAČUN V DELAVSKI 
HRANILNICI. ZAKAJ?

Novim komitentom je že pet let na voljo paket konkurenčnih prednosti:
 ¾ brezplačno vodenje transakcijskega računa 12 mesecev, nato le 6,20 EUR za podjetja, 

4,15 EUR za samostojne podjetnike, 3,50 EUR za društva in 3,00 EUR za sindikate, 
 ¾ brezplačna poslovna kartica Maestro za lažje in varno poslovanje,
 ¾ kreditna kartica MasterCard brez letnega nadomestila za prvo leto, nato 22,50 EUR 

letno,
 ¾ elektronska banka DH-Net brez stroškov za prvo leto, nato 20,00 EUR letno,
 ¾ hitra odobritev limita na poslovnem računu.

Vsem komitentom omogočamo:
 ¾ izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi zneski provizij,
 ¾ elektronsko banko DH net, transakcija samo 0,35 EUR,
 ¾ možnost najetja POS terminalov,
 ¾ pologe denarja brez prilivnih provizij,
 ¾ obrestovanje sredstev na računu, z 0,20% letno obrestno mero,
 ¾ kredite od 5 let do 20 let, z obrestno mero od 6% do 7,5% ali 6M euribor + 4,30% do 

4,90%,
 ¾ 50% nižje stroške odobritve kredita od veljavne tarife,
 ¾ garancijsko poslovanje,
 ¾ odkup terjatev in
 ¾ storitve računovodskega servisa.

Pričakujemo vas v novih poslovnih prostorih na Cesti prvih borcev 9, v Brežicah, 
tel.: 07 6200 500, vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure od 23. oktobra 2012 dalje.

Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si E. pošta: brezice@delavska-hranilnica.si
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Spletna 
poslovalnica 
i.triglav
Za pregled življenjskih in 
zdravstvenih zavarovanj si 
zagotovite dostop do svoje 
zavarovalnice.

www.triglav.siKakor da se nič ni zgodilo

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu

Četrtek, 18. 10. 2012, od 16h–19h, v 
predavalnici OOZ Brežice, CPB 3, Brežice

Ponedeljek, 22. oktober 2012, ob 17.00 uri
v prostorih Fakultete za energetiko (Hočevarjev trg 1) Krško.

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije
in neformalna Mreža PRSTaN vabita na POSVET

DELAVNICA OPISMENJEVANJE V 
PROGRAMU JOOMLA

VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI RAZVOJU REGIJE

MINI DELAVNICA 
RAČUNOVODSTVA

Vsebina:
•	 računovodske	evidence	za	društva	(vodenje	

poslovnih	knjig)
•	 viri	financiranja	društev	(članarine,	donacije,	

sponzorstva	in	oglaševanje)
•	 pregled	Pravilnika	o	opredelitvi	pridobitne	in	

nepridobitne	dejavnosti
•	 pregled		bilance	stanja,	izkaza	poslovnega	

izida	in	obračuna	od	dohodkov	pravnih	oseb

Prijavite	se	na	tjasa.penev@prstan.eu	ali	na	
070 550 395!

Za	tiste,	ki	želite	delovanje	svoje	organizacije	
prestaviti	tudi	na	svetovnem	spletu	-	postavitev	
spletne	strani	in	urejanje	le-te	(osveževanje	
podatkov,	obveščanje	o	aktivnostih	...).	Datum	
delavnice	bomo	določili	naknadno.

Osrednje teme posveta:
1.		Predstavitev	neformalne	mreže	nevladnih	organizacij	

Posavja	Mreže	PRSTaN
2.		Pomen,	namen	in	procesi	priprave	regionalnega	

razvojnega	programa
3.		Predstavitev	predstavnikov	nevladnih	organizacij	v	

Razvojnem	svetu	Regije	Posavja
4.		Odprta	razprava

Namen	posveta	je	izmenjava	mnenj,	videnj,	stališč,	
predlogov,	medsebojno	spoznavanje,	seznanjanje	s	

procesi,	ki	že	tečejo	v	okolju	…	in	sicer	v	duhu	povezovanja	
nevladnih	organizacij	posavske	regije	(društva,	zasebni	
zavodi,	ustanove	…)	pri	uveljavljanju	skupnih	interesov	
pred	regijskimi	in		lokalnimi	organi	oblasti,	kot	tudi	

gospodarstvom,	mediji,	širšimi	javnostmi.	

Vabljeni	k	sooblikovanju	okolja,	v	katerem	živimo.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 11. 10.

• od 9.30 do 11.30 v dnev-
nem centru ZPM Krško: de-
lavnice „Ustvarjajmo z gli-
no“ pod vodstvom Ane Nuše 
Kukovičič

• ob 14.00 v MT Senovo: iz-
delovanje nakita iz das 
mase

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

• ob 17.00 v MC Krško: priče-
tek likovnih delavnic „Pusti-
mo krila domišljiji“

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev zbornika „Na poti do 
lastne sobe“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige An-
dreja Pegana „Misli, ki jo-
kajo“

• ob 18.00 na upravi Kozjan-
skega parka v Podsredi: pre-
davanje Stanislava Gombo-
ca in Dušana Klenovška 
„Posebnosti metuljev Koz-
janskega in presenetljive 
najdbe“

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Mira Žitka „Gra-
dnja z naravnimi materiali“

• ob 19.30 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: od-
prtje razstave Alojza Konca 
„Geneza podobe“

Petek, 12. 10.

• ob 14.00 v MT Senovo: 
XBOX igre

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: XBOX igre

• od 17.00 do 19.00 na in-
ternem oddelku Splo-
šne bolnišnice Brežice in 
v Domu starejših občanov 
Brežice: Vivanje – kratek 
nastop MePZ Viva Brežice

• ob 18.00 v MT Raka: mono-
poly party

• ob 18.00 v Slovensko-ba-
varski hiši v Podsredi: od-
prtje razstav Stare sor-
te jabolk, avtorja Adrijana 
Černelča, in Sadje na znam-
kah, iz zbirke Janka Štam-
pfla

• ob 20.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 22.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert Be-
mydelay (Marcella Riccardi) 
in Maurizia Abateja

Sobota, 13. 10.

• od 8.20 do 12.20 od tržni-
ce Brežice do Intermarketa 
z zaključkom v gostilni Les 
na Čatežu ob Savi: Vivanje 
– kratki nastopi MePZ Viva 
Brežice z zabavnimi koreo-
grafskimi vložki

• ob 9.00 na parkirišču pred 
cerkvijo na Čatežu ob Savi: 
jesenski pohod na Goli Cir-
nik

• ob 10.00 pri cerkvi sv. Mo-
horja in Fortunata v Zavo-
dah: 1. posavski festival po-
hodništva – uskoška pot

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
lovilec sanj in pomen sanj

• ob 10.00 v Podsredi: slav-
nostna otvoritev Praznika 
kozjanskega jabolka z na-
govori, od 10.00 do 19.00: 
sejem regionalnih produk-
tov, ob 11.00: odprtje raz-
stave gob Gobarskega dru-
štva Kozjansko – Kozje, od 
13.00 dalje: nogometni 
turnir mladincev, od 17.00 
dalje: nogometni turnir 
veteranov, od 19.00 do 

24.00: program z ansam-
blom Makadam sp

• ob 11.00 v Kulturnem domu 
Krško: 150-letnica železni-
ške proge Zidani Most – 
Sisak

• ob 15.30 na nogometnem 
igrišču z umetno travo v Kr-
škem: nogometna tekma 8. 
kroga medobčinske članske 
lige med ekipama NK Krško 
B in NK Radeče

• ob 16.00 na igrišču na 
Smedniku: kostanjev piknik

• ob 17.00 v OM centru Deč-
no selo: Zdrav duh - zdra-
vo telo - dan odprtih vrat 
Društva za kakovost življe-
nja OM center

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: kon-
cert „Sinje morje, bela 
jadra“, nastopajo: ŽePZ 
Prepelice iz Dolenje vasi, 
Fantje z Razborja, Klapa 
Parangal in Ljudski pevci 
Kantadore iz Slovenske Istre 

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: zaključni gala 
koncert 2. mednarodnega 
otroškega folklornega fe-
stivala - OFS KUD OŽ Arti-
če, OFS Kitka (Makedonija), 
OFS Kresnice OŠ Brežice, 
OFS KUD Mladost (Bosna in 
Hercegovina), OFS OŠ Arti-
če in OFS KUD Koprivnica na 
Hrvaškem

• ob 19.00 v Kulturnem domu  
Bistrica ob Sotli: koncert 
mezzosopranistke Mance Iz-
majlove in violinista Benja-
mina Izmajlova v sklopu se-
rije „100 srčnih koncertov“ 
ter Cerkvenega dekliškega 
zbora Bistrica ob Sotli

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand-up komedija – 
Pedja Bajović (Muškarac)

Nedelja, 14. 10.

• od 9.00 do 14.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: sejem 
rokodelskih znanj – prikaz 
tradicionalnih obrti ter pred-
stavitev in prodaja izdelkov

• ob 9.00 pred Krajevno sku-
pnostjo Bizeljsko: 6. pohod 
po »Grajski poti«, štartnina 
7 evrov 

• od 10.00 do 16.00 v Pod-
sredi: Praznik kozjanskega 
jabolka - sejem regional-
nih produktov, od 11.00 do 
13.00: rekreativni tek na 
grad Podsreda

• ob 11.00 pri Klunovih topli-
cah v Bušeči vasi: 17. tek po 
vinski cesti, prijave od 9.15 
do 10.45

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert Big Banda Krško „De-
peche mode & Radiohead 
project“

Ponedeljek, 15. 10.

• ob 9.30 pri vrtcu Pikapolo-
nica Bistrica ob Sotli: pohod 
ob svetovnem dnevu hoje

• ob 18.30 v Knjižnici Sev-
nica: 1. srečanje bralnega 
krožka za odrasle

Torek, 16. 10.

• ob 14.00 v MT Senovo: 
XBOX igre

Sreda, 17. 10.

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
Pot do sreče obstaja – pre-
davanje dr. Zorana Milivo-
jevića „Ljubezen, vzgoja in 
droge“

Četrtek, 18. 10.

• ob 14.00 v MT Senovo: po-
hod na Armes in nabiranje 
kostanja

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: potopisno 
predavanje Ksenije Čermelj 
„Po starodavnih poteh sko-
zi Pakistan“

Petek, 19. 10.

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
pohod v gozd

• ob 17.00 v Domu kulture Ra-
deče: praznovanje 55. oble-
tnice Ribiške družine Radeče

• ob 17.00 v OM centru Deč-
no selo: delavnica „Inten-
ziv razsvetljenja“ s Fra-
njem Trojnarjem, cena: 50 
€, prijave na 041/695-171 
in 041-447-817

• ob 18.00 v MT Raka: po-
ker večer in družabne igre

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: potopis Mateja Koširja 
o Čilu, Boliviji in Argentini

• ob 20.00 v MT Podbočje: 
predavanje o Škotski

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Demolition 
Group

Sobota, 20. 10.

• ob 10.00 pri okrepčevalnici 
Kranjčič na Sromljah: 1. po-
savski festival pohodništva – 
pot vina in sonca (Sromelj-
ska pešpot)

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v gasilskem domu 
na Smedniku: peka muffinov

• ob 10.00 v MC Krško: lut-
kovna predstava Tatjane 
Uduč „Dežnik brez pik“

• ob 11.00 pri spomeniku pod 
vaško lipo na Oštrcu: sreča-
nje in proslava Oštrc 2012, 
slavnostna govornica: po-
slanka v Državnem zboru RS 
mag. Majda Potrata

• ob 14.00 v MT Senovo: ko-
stanjev piknik v parku

• ob 16.00 pri družini Sko-
porc Zavrl na Brunku: de-
lavnica kvačkanega cvetja

• ob 19.40 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: letni koncert MePZ Viva 
Brežice, info in predproda-
ja vstopnic: JSKD, OI Breži-
ce (Trg izgnancev 12, 8250 
Brežice) in KD MePZ Viva 
Brežice; cena: 10 € odrasli, 
8 € otroci do 15 let

• ob 22.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert sku-
pine MySelf

Nedelja, 21. 10.

• ob 11.00 pri grobu talcev 
na pokopališču Kostanjevi-
ca na Krki: komemoracija v 
spomin na padle talce

• ob 13.00 v Kostanjevi-
ci na Krki: Jesen na tama-
lem plac

• ob 15.00 na stadionu Ma-
tije Gubca Krško: nogome-
tna tekma 11. kroga 2. SNL 
med ekipama NK Krško in 
NK Krka Novo mesto

• ob 18.20 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
ponovitev letnega koncerta 
MePZ Viva Brežice

Torek, 23. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje o pro-
gramu SVIT in homeopat-
skih zdravilih

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava za otroke 
(3+) Rdeča kapica, za rume-
ni abonma in izven

• ob 19.30 v Prosvetnem 
domu Brežice: predstava/
komedija „39 stopnic“ v iz-
vedbi Špas teatra

Sreda, 24. 10.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

Nedelja, 28. 10.

• ob 19.00 v hotelu Topli-
ce v Termah Čatež: kon-
cert „Nocoj bo pa en lep 
večer“, nastopajo: Fan-
tje s Praprotna, Daniel Po-
pović, Tanja Zajc Zupan, 
ans. Roka Žlindre, skupi-
na Gadi, Anja Burnik, Mla-
de žurerke, Mama Manka, 
Ana Zupan

Prav zares, malo užitkov se lahko primerja z nabi-
ranjem gob. Med skrbnimi pripravami košare, no-
žev, knjige, oblek, primerne obutve, v mislih že sto-
pam v pomirjujoče zavetje dreves. Nabiranje gob je 
obred, pri katerem je, vsaj meni, veliko bolj od same 
lisičke, jurčka, brezovega turka, pisanega deda in 
drugih gozdnih daril, pomembna pot. Neokrnjenost, 
mir, enkrat malo postaneš na mestu zaradi oglaša-
nja te ali one živali, drugič zaradi osvežilnih vo-
njev v zraku. Gozd je zame … kot najlepši objem. 

Tokratna topla in vlažna jesen nam je postregla s 
pravim gobarskim rajem. In to je bilo več kot oči-
tno, saj je bilo ob koncih tedna v posavskih „hostah“ 
skoraj več gneče kot na kakšni prometni cesti! Ker 
pa so gobice še kar naprej rasle in se je glas o trofe-
jah širil vsepovsod, so se v gozdove radovedno od-
pravljali tudi tisti, ki domačih gozdov in nabiranja 
gob sicer ne poznajo. Ker po zaslugi ljubečih sta-
rih staršev in njihovega znanja gobarim že od otro-
štva, navadno precej hitro opazim, če je po poti 
pred mano hodil nepoznavalec gozda: poti so uho-
jene še skozi najgostejše rastje na mestih, kjer si go-
bica niti slučajno ne bi omislila pokukati na svetlo, 
po tleh je povsod veliko nalomljenih vej, rastišča 
gob so razkopana, del neke gobe vidim tu, drugi del 
pol metra dlje. Joj, zopet je nekdo gobo silovito brc-
nil, ker je pač ni poznal. In pravzaprav sploh ni po-
membno, ali je užitna ali ni – čeprav se velikokrat 
izkaže, da gre za prav okusno golobico – gre bolj za 
pomanjkanje spoštljivega odnosa in kulture v goz-
du. Pa pustimo gobe, da rastejo, če jih ne poznamo! 
Prav vsaka ima svojo vlogo v gozdnem ekosistemu. 
Občudujmo jih: danes so takšne, že jutri bodo pov-
sem drugačne, no, če jih ne bo nekdo brcnil. 

Nestrpnost v gozdu, gobarjenje s plastičnimi vreč-
kami, trganje znatnih količin, vpitje med drevesi, 
kot da gozd nima svojih prebivalcev in ne nazadnje 
mnoge zastrupitve, pa seveda izvirajo iz pomanjka-
nja znanja in tu se mora začeti kaj zelo hitro spre-
minjati. Ali veste, da v Posavju deluje skoraj 1000 
različnih društev in da, vsaj po mojih informaci-
jah, med njimi še ni pravega gobarskega društva? 
Ljubitelji gob pogrešajo tudi poučne gobarske raz-
stave, na katerih bi lahko strokovnjake povprašali 
o tej ali oni gobi. Prav zanimivo bi bilo izvedeti, ali 
imamo v Posavju kakšnega mikologa, strokovnja-
ka za glive? Nedavno mi je babica napeljala še eno 
logično in všečno misel, češ da bi vsako področje 
pravzaprav moralo imeti svojega strokovnjaka za 
gobe, saj ima vsako okolje svoje posebnosti in v Po-
savju nedvomno rastejo nekatere drugačne gobe kot 
na Goriškem ali v Prekmurju, kajne? Bližina stro-
kovnjaka bi lahko občutno povečala strpnost in ra-
zumevanje gozda. 

Vsekakor pojdite v gozd. Spoznajte ga. Peljite vanj 
tudi vaše najmlajše. In če jih boste naučili opazo-
vati z vsemi čutili, bodo v gozdu vedno našli nov 
objem.

Piše: Maruša Mavsar

Gobe, gobe, 
gobice

podčrtano

BREŽICE - Pevci MePZ Viva iz Brežic bogatijo kulturni utrip 
Brežic in Posavja ter širše že od leta 1992, torej letos praznu-
jejo 20. obletnico delovanja. Ob obletnici so izdali svoj lastni 
časopis – Vivin časopis, ki so ga soustvarjali vsi člani zbora. 
Na 32 vsebinsko bogatih straneh lahko bralci spoznate, kako 
so svojo glasbo naredili brezčasno, kako je biti ‚vivek‘, kako 
sprejemajo nove člane in stare pospremijo v zakon, kje vse so 
se potepali in kaj vse na teh popotovanjih doživeli, kaj drugi 
menijo o njih, kam še nameravajo iti, poskrbeli pa so tudi za 
razvedrilo – nasmejali se boste vicem in za konec rešili kri-
žanko. Brezplačen izvod Vivinega časopisa, ki je izšel v nakla-
di 10.000 izvodov, si lahko zagotovite pri katerem koli članu 
zbora, na Območni izpostavi JSKD Brežice ali pa se udeležite 
katerega izmed dogodkov, ki so jih poimenovali Vivanje. Gre 
za splet 20 dogodkov, kot se za jubilej spodobi, ko se bodo na 
različnih lokacijah v Krškem, Brežicah in na Čatežu predsta-
vili vsem, ki jih radi poslušate. Vrhunec bo Vivanje doživelo 
na 19. letnem koncertu 20. oktobra 2012 in na ponovitvi na-
slednjega dne v Viteški dvorani brežiškega gradu.

Za Vivinih 20 let Vivin časopis

www.kd-krsko.si, 
e: info@kd-krsko.si, T: (07) 4880194

MIRO ŽITKO: 
GRADNJA Z NARAVNIMI MATERIALI

predavanje

četrtek, 11.10., ob 19. uri
Klub KDK, vstop prost

LGM: RDEČA KAPICA 
igrano-lutkovna predstava

Igrajo: Maja Kobe, Metka Jurc, Miha Bezeljak, Danilo Trstenjak, 
Zvezdana Novakovič k.g.

torek, 23.10., ob 18. uri
velika dvorana, ZA RUMENI ABONMA in izven

ALEŠ RENDLA SEXTET: ZGODBE 
jazz koncert

Zasedba: Primož Fleischman - saksofoni, flavta, Blaž Trček - saksofon, 
bas klarinet, Jošt Drašler - bas kitara, Aleš Rendla - bobni, tolkala, 

Vid Jamnik - vibrafon, Jani Moder - električna kitara.

četrtek, 25.10., ob 20.30 uri
Klub KDK, za Jazz-etno abonma in izven

IZTOK MLAKAR: SLJEHRNIK 
burkaška moraliteta

Igrajo: Iztok Mlakar, Marjuta Slamič, Rok Matek, Teja Glažar, 
Igor Štamulak, Rok Matek, Ajda Toman, Ivo Barišič, Radoš Bolčina.
Instrumentalni trio: David Trebižan (klavir), David Šuligoj (kontrabas), 

Roman Kobal (bobni).

petek, 26.10., ob 19.30 uri
velika dvorana, ZA MODRI ABONMA in izven

naročila
040 634 783

jo že
imate? 
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Založba Neviodunum predstavila novo knjigo

Velika knjiga za male Zdole
»Zdole skozi stoletja« je zelo obsežna (464 strani velikega 
formata, preko 400 fotografij) kronika oz. zapis o življenju 
Zdolanov in ljudi iz okoliških krajev, s katero je urednik za-
ložbe Neviodunum Silvester Mavsar uresničil svojo dolgole-
tno željo – zapisati in naslednjim rodovom ohraniti zanimivo 
preteklost svojega rojstnega kraja. Avtorja, domačin Boštjan 
Špiler in Polona Brenčič, sta v njej opisala tako svetle kot 
temne pripetljaje v zdolski zgodovini. »Današnji dan pa bo 
eden najsvetlejših, saj male Zdole dobivajo veliko knjigo,« 
je številnemu občinstvu dejal Špiler. 

Knjiga je razdeljena na dva dela: prvega, naslovljenega Zdo-
le in okolica nekoč in danes, je napisal Špiler, drugega z na-
slovom Zdole in okolica v 20. stoletju pa Brenčičeva. Avtorja 
sta se pri pisanju naslanjala tako na matične knjige, časo-
pisne članke, starejše monografije, statistične vire, števil-
ne dokumente in arhive kot na pričevanja okoli 40 sogovor-
nikov, tako da knjiga prinaša preplet podatkov in zgodb iz 
in o življenju tamkajšnjih ljudi v preteklosti. »Zares je pred 
nami delo, s katerim se bomo lahko Zdolani bahali tudi pred 
kraji, ki so mnogo večji in bogatejši, kot so naše Zdole,« je 
še dejal Špiler in poudaril, da knjige ne bi bilo brez Silvestra 
Mavsarja, pobudnika pri njenem nastajanju. »Ne vem, če 
se zavedamo, kakšno dediščino je Silvo podaril svojim roja-
kom,« je poudaril Špiler. Tako Špiler kot Brenčičeva sta nato 
predstavila nekaj izsekov iz vsebine knjige, urednik Mavsar 
pa je prvi izvod slovesno izročil hčerki znamenitega Zdola-
na, pisatelja Bena Zupančiča, Bredi Zupančič. Za opravlje-
no delo pri knjigi se je zahvalil tudi oblikovalki Nathalie 
Letullier in lektorici Kristini Klemenčič.

Prireditev, sicer posvečena tudi 150-letnici šolske zgradbe 
na Zdolah (1862) in 60-letnici izgube upravne samostojnosti 
Zdol (1952), je povezovala izvršna direktorica Zavoda Nevio-

Priložnost za nastop je dobila tudi dijaki-
nja Karmen Krejan.

Cveto Bahč je z odlomki o Zdolanih iz sta-
rih časopisov izzval aplavze občinstva.

Predsednik THD Zdole Marjan Gričar je iz-
ročil cvetje hčerki Bena Zupančiča.

Pozdrav izvršne direktorice Zavoda Nevi-
odunum Bojane Kunej

Začetek prireditve je oznanil Kvartet po-
zavn, ki ga vodi Dejan Žnideršič.

Za družabni del je z degustacijo svojih vin 
poskrbela tudi Vinska klet Molan iz Čel.

Prireditev je bila lepa priložnost za sre-
čanje zdolskih rojakov.

Domača vokalna skupina si je nadela ime 
Bratranci.

Nepogrešljiva Lopatska banda v elementu

Marija Kalčič je v 80. letih že sodelovala 
z zdolskim kulturnim društvom.

Murenčke je spremljala Hetti Kovač, ki 
vodi zdolski vrtec že od leta 1986.

Milena Vodopivec, Vlasta Moškon in Marija Kalčič so bile tokrat Zdolske tete.

ZDOLE- Sobota, 6. oktobra 2012, bo zagotovo šla v zgodovino Zdol, saj je tega dne pri Založbi Neviodunum Krško uradno izšla monografija avtorjev Polone 
Brenčič in Boštjana Špilerja »Zdole skozi stoletja«. Zvečer je v tamkajšnjem kulturnem domu Bena Zupančiča, ki je bil ob tej priložnosti nabit do zadnjega 
kotička, potekala predstavitev knjige, pri organizaciji katere je poleg založbe sodelovalo tudi Turistično-hortikulturno društvo Zdole.

Dvorana Kulturnega doma Beno Zupančič je bila žal premajhna za vse, ki so si želeli ogledati predstavitev.

dunum, v okviru katerega deluje istoimenska založba, Bojana 
Kunej, da pa je bila predstavitev knjige tudi pester kulturni 
večer, so poskrbeli številni nastopajoči: Kvartet pozavn pod 
vodstvom domačina Dejana Žnideršiča, Zdolske tete (Mari-

ja Kalčič, Vlasta Moškon in Milena Vodopivec), vokalna sku-
pina Bratranci, Lopatska banda in otroci Vrtca Krško – enota 
Murenček Zdole, odlomke iz knjige pa sta prebirala Cveto 
Bahč in Karmen Krejan. P. P.

Fotografije: Veljko Jukič, 
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič
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NaročilNica

Podpisani-a:
....................................................................................................................................................................................................

naslov:
....................................................................................................................................

telefon:
...........................................................

Naročam knjigo Zdole skozi stoletja:

 . 1.izvod.za.ceno.39.€. . . 2.izvoda.za.ceno.70.€. . 3.izvode.za.ceno.90.€

Stroške dostave krije Založba..Naročilnico.pošljite.na.naslov:.Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Podpis.in.datum:

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, Tel. 07 49 05 780 - Mob. 040 634 783 - Fax: 07 49 05 781 - zalozba@posavje.info 
www.neviodunum.si - www.posavje.info

Prejeli smo

Zelo sem ponosna
6. oktobra sem se na Zdolah udeležila predstavitve knjige Zdole skozi stoletja, kate-
ro sem tudi kupila. Kot Zupančičeva sem rojena v mali, lepi vasici Loke, po domače 'pri 
Ločkovih'. Zdolsko osnovno šolo sem obiskovala štiri leta in nadaljevala šolanje na niž-
ji gimnaziji v Krškem.
Zelo sem ponosna na mojega bivšega soseda Boštjana Špilerja, ki se mu ob tej priložno-
sti zahvaljujem za tako veliko dela in truda, ki ga je vložil v knjigo, da bomo imeli lepe 
spomine na rodno vas in Zdole. Prav lepa hvala tudi gospe Brenčič. 
Srečna sem, da je uspelo bivšemu krajanu gospodu Mavsarju izdelati knjigo, ki je nepre-
cenljive vrednosti, a po tako nizki ceni. Vsem, ki je še niste kupili, jo toplo priporočam. 
Lepe spomine obujamo mi, ki smo zdolsko šolo obiskovali, pa gotovo tudi naši vnuki in 
zanamci. Vsem, ki so sodelovali – lepa hvala.

Krško,.10..10..2012.
� Anica�Zupančič�-�Kukovičič
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Avtorjema�se�je�zahvalil�predsednik�KS�Zdole�Jože�Slivšek.

Za�letnemu�času�primerni�aranžma�je�poskrbela�Urška�Šoštar. Nastopili�so�tudi�najmlajši�stanovalci�150-letne�zgradbe�–�Murenčki.

Urednik�Silvester�Mavsar�z�avtorjema�Polono�Brenčič�in�Boštjanom�Špilerjem�pred�po-
večavo�najstarejše�zdolske�razglednice�iz�leta�1915

V�knjigi�ZDOLE�SKOZI�STOLETJA,�ki�obsega�464�
strani�velikega�formata�(230�x�290�mm)�in�
ima�trdo�vezavo,�je�objavljeno�preko�
400�črnobelih�in�barvnih�fotografij�iz�
preteklosti�Zdol�in�okoliških�krajev.�
Namenjena�je�tudi�sorodnikom�in�
rojakom�Zdolanov,�za�katere�
bo�knjiga�(še�posebno�v�
prazničnem�času)�izredno�
dragoceno�darilo.�

Informacije�in�naročila�
vsak�dan�od�8.�do�21.�
ure�na�telefon:�
040�634�783.�



Posavski obzornik - leto XVI, številka 21, četrtek, 11. 10. 201222 ŠPORTNO POSAVJE

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Maribor 23:35, 
Koper : Sevnica 40:23, Izola : Kr-
ško 25:24, Sevnica : Krka 25:21 
Lestvica – 1. Gorenje 10, 8. Sev-
nica 4, 11. Krško 1

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Velika Nedelja : Do-
bova 26:27, Dobova : Cerklje 
34:34 
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 4, 
5. Dobova 3

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Nova Gorica : Breži-
ce 24:31, Rudar : Radeče 34:26, 
Brežice: Col 30:24, Radeče : 
Loka 20:23
Lestvica - 1. Loka 6, 2. Brežice 
6, 11. Radeče 0

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Krško : Trebnje 32:30, 
Celje : Krško 21:34  

MLADINCI 2. DRL
Rezultati – Šmartno : Sevnica 
25:26, Brežice : Dobova 26:33

KADETI, skupina jug
Rezultati – Rudar : Krško 16:31, 
Krško : Maribor 41:23

ČLANICE, 2. DRL
Rezultati – Krim B : Brežice 32:29, 
Brežice : Škofja Loka 26:20
Lestvica - 1. Krim B 6, 4. Bre-
žice 4

KADETINJE - VZHOD
Rezultati - Brežice : Rače 26:33, 
Brežice : Zagorje 33:31

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Šampion 1:0 
(Dolinar), Krško : Dob 0:1 
Lestvica - 1. Krka 22, 7. Krško 9

2. SKL/2. SML
Rezultati SKL – Bistrica : Krško 
0:3, Krško 3:0
Rezultati SML – Bistrica : Krško 
1:2, Krško : Šmartno 1:1

Lestvica SKL – 1. Malečnik 24, 4. 
Krško 16
Lestvica SML – 1. Dravograd 18, 
3. Krško 16
Skupna lestvica – 1. Malečnik 39, 
4. Krško 32

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Železničar : Krško 
0:7, Krško : Dravograd 3:2
Lestvica – 1. Maribor 31, 4. Kr-
ško 24

LIGE MNZ Celje

ČLANI
Rezultati - Rogatec : Radeče 7:0, 
Laško : Krško B 1:3, Krško B : Ro-
gatec 6:1
Lestvica - 1. Krško B 18, 6. Ra-
deče 3

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD

Rezultati – Sevnica : Ormož 3:4 
(Popovič, Pešec, Krnc)
Lestvica - 1. Brezje 6, 10. Sev-
nica 0

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE
Rezultat – Brestanica : Kočevje 
3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

KADETINJE skupina B
Rezultati – Domžale : Krško 2:0 
(25:6, 25:14), Krško : Škofja 
Loka 0:2 (6:25, 10:25)

KADETI skupina C 
Rezultati – Krka : Kostanjevica 
0:2 (15:25, 12:25), Kostanjevica 
: Kamnik 1:2 (13:25, 25:20, 7:15)

KOŠARKA
MLADINCI - 2. SKL
Rezultat - Krško : Črnomelj 63:53

KADETI - 2. SKL
Rezultati - Medvode : Krško 
51:54, Črnomelj : Krško 47:45

Zametki sevniškega atletske-
ga kluba segajo v leto 1989, 
ko je bila v okviru Kulturno 
športnega društva Log pri 
Sevnici ustanovljena Atlet-
ska sekcija. Prelomnica v 
razvoju je bilo leto 1992, ko 
je bil na pobudo Rafka Po-
vheta ustanovljen Atletski 
klub Sevnica. Pogoji za de-
lovanje kluba niso bili ravno 
spodbudni, saj sevniški atle-
ti in atletinje kljub številnim 
uspehom še vedno čakajo na 
uresničitev ideje o izgradnji 
atletskega stadiona (lokaci-
ja zanj je bila izbrana leta 
2010). Kljub nezavidljivim 
razmeram za vadbo je bila 
ljubezen do kraljice športov 
in vera v uspeh tolikšna, da 
so znali v sevniškem atlet-
skem klubu na prvi pogled 
nedosegljive sanje spremi-
njati v resničnost - v uspeh 
- in tako so v dvajsetih le-
tih članice in člani osvojili 

Sevniški atleti si zaslužijo stadion 
SEVNICA – Atletski klub Sevnica je 28. septembra v sevniški kulturni dvorani pripravil slavnostno akademi-
jo ob 20-letnici delovanja kluba, kjer so podelili tudi osem plaket najzaslužnejšim športnikom, sponzor-
jem in športnim funkcionarjem. Ob visokem jubileju so izdali tudi zbornik, ki ga je uredil Rafko Povhe.

skupaj 725 odličij različne-
ga sijaja.  

Na slovesni akademiji ob 
20-letnici aktivnega delovanja 
Atletskega kluba Sevnica, ki jo 
je z glasbenimi nastopi na tro-
benti popestril mladi troben-
tač Lenart Traven, so podeli-
li osem plaket. Prejemniki so 
bili: OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

Občina Sevnica, Lisca d. d., 
GEN energija, nekdanja atle-
tinja Janja Košar, dolgoletni 
blagajnik kluba Bojan Sinko-
vič, atletinja z največ osvoje-
nimi medaljami med ženska-
mi za AK Sevnica Maja Teraž 
in atlet, ki je v zadnjem dese-
tletju in pol zaznamoval sevni-
ški članski šport, Borut Veber. 
Najuspešnejša sevniška atle-

ta, ki sta predčasno prekinila 
s svojo športno kariero, Maja 
Teraž in Borut Veber, sta ob 
prejemu plakete med drugim 
povedala, da vrhunskih rezul-
tatov ne bi bilo brez trener-
ja Rafka Povheta. S šopkom se 
mu je nato v imenu vseh sev-
niških tekačic in tekačev za-
hvalila Janja Košar, z zelo dol-
gim aplavzom pa vsi navzoči 
v dvorani. Rafko Povhe, ki je 
posvetil sevniškemu atletske-
mu klubu 20 let, je ob tem ga-
njen dejal, da je bilo to lepih 
20 let. Na vse preteklo gleda 
z veseljem, vsa razočaranja in 
neizpolnjena pričakovanja pa 
so ga vedno naučila česa no-
vega. »V atletiki imamo ovi-
re, da jih premagujemo,« je 
dejal in dodal, da si atletinje 
in atleti sevniškega kluba za-
služijo atletski stadion. Več na 
www.posavje.info.
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Prejemniki plaket s predsednikom AK Sevnica Sinetom 
Karlovškom

GLOBOKO, PRAGERSKO – 21. septembra so se državnega 
prvenstva v dvojnem trapu v strelskem centru Gaj-Pra-
gersko udeležili tudi Člani SD Rudar Globoko. Posamezno 
je 1. mesto osvojil ter postal državni prvak Marjan Pre-
skar iz SD Rudar Globoko, njegov klubski kolega Jernej Su-
ša pa si je pristreljal 3. mesto. V ekipnem tekmovanju so 
globoški strelci v sestavi Aleš Strgar, Jernej Suša in Mar-
jan Preskar prav tako osvojili 1. mesto. M. K., foto: J. S. ...ne ~akaj pomladi...

BREŽICE - S postavitvijo nove športne dvorane v Brežicah 
se je sprostilo prosto mesto v bližnjem športnem objektu 
za igre z žogo, t. i. balonu. Na 17. seji občinskega sveta 
občine Brežice so potrdili za tamkajšnje atlete razvese-
ljivo novico – sprejeli so sklep o spremembi namembno-
sti športne dvorane "balon", s čimer je bila dana možnost 
pričetka njegove obnove.

Občina Brežice je zatem objavila javno naročilo za uredi-
tev dvorane. Predmet javnega naročila je bila ureditev za-
letišč za skok v višino, daljino in skok s palico, ureditev jame 
za skoke, dobava in montaža zaščitne mreže za met krogle, 
položitev umetne mase za tri steze z dolžino 46 metrov in 
druga oprema. V letošnjem proračunu je že bila predvide-
na investicija obnove v višini 15.000 evrov, s sklepom pa je 
bila dana podlaga za umestitev dodatnih stroškov v rebalan-
su proračuna za 2012.

Športni objekt bo tako odslej služil kot pokrito vadbišče, kar 
je pomembno predvsem za izvedbo korektne zimske vadbe. 
Omenjeni objekt seveda ne bo namenjen la atletom. S svo-
jimi pripomočki bodo le-ti v času izven vadbe zasedli zgolj 
tretjino objekta, tako da bo preostanek lahko namenjen tudi 
drugim športno-rekreativnim aktivnostim. Nedvomno bo pri-
dobitev sicer najbolj koristila atletom, katerim se težave, po-
vezane z zagotavljanjem zimske vadbe, novi dvorani navkljub 
niso zmanjšale. Končano je obdobje tavanja med nakupo-
valnimi centri. Za omenjen projekt lahko pohvalimo Občino 
Brežice, ki je po letu 1999, ko je bil zgrajen atletski stadi-
on, ponovno poskrbela za boljše pogoje za atletsko vadbo. 
 L. Šebek

SEVNICA - V AK Sevnica si želijo približati tek čim širše-
mu občinstvu in navdušiti čim več otrok in starejših za ta 
prvinski šport. Letos so se po lanski uspešni premierni iz-
vedbi ponovno odločili pristopiti k pripravi Sevniškega po-
kala v rekreativnih tekih z izvedbo zimskih krosov za se-
zono 2012/13.

Krosi bodo potekali v okolici, kjer so podane možnosti, da se z 
otroškimi kategorijami v primeru zelo slabega vremena presta-
vijo v športne objekte. Tekmovanja za pokal si bodo po že izve-
denem oktobrskem teku v Šentjanžu, kjer je nastopilo 90 teka-
čev, sledila v mesečnih razmakih v Sevnici, Boštanju, Krmelju in 
Blanci, z zaključkom meseca marca v Krškem. Za vsak tek se je 
možno prijaviti že v predprijavi, za skupno uvrstitev pa se mora 
sodelujoči udeležiti najmanj treh tekov. Razveseljuje dejstvo, 
da je večino nastopajočih na teh tekih še osnovnošolcev, kar na-
kazuje na lepo rekreativno prihodnost Posavcev.

Obenem so v AK Sevnica v organizaciji Tomaža Lisca poskrbe-
li tudi za dobrodelno noto z dobrodelnim tekom podjetnikov in 
politikov, saj bodo na posebnem računu skozi celoten pokal zbi-
rali sredstva za ureditev otro-
ških igral v okolici šol. V času 
po ljubljanskem maratonu je 
sevniški pokal v rekreativnih 
tekih prijetna popestritev te-
kaške vadbe in priložnost manj 
aktivnim za (prve) pomembne 
tekaške korake.  L. Šebek

CERKLJE OB KRKI - 5. oktobra se je na igrišču pri OŠ Cer-
klje ob Krki v sklopu prireditev ob krajevnem prazniku 
odvil 6. nogometni turnir med vasmi KS Cerklje ob Krki, 
ki ga organizira ŠD Sušica. Letos se je turnirja udeležilo 
osem vasi, lanski naslov pa je ubranila Župeča vas (na fo-
tografiji), ki je v finalu premagala Hrastje s 4:0. V tekmi 
za tretje mesto med Cerkljami in Račjo vasjo so strelja-
li samo kazenske strele, ki so jih dobili nogometaši Ra-
čje vasi. Na turnirju so nastopile še vasi Boršt, Črešnji-
ce, Dolenja Pirošica in Poštena vas. R. R.   

Brežiškim športnikom objekt za 
zimsko vadbo

Sevniški pokal v rekreativnih 
tekih začeli v Šentjanžu

Na prvem teku v Šentjanžu se je zbralo 88 tekačev. V članski 
kategoriji je bil najhitrejši Boštjan Hočevar – AK Krka Novo 
mesto, pri ženskah Karin Gošek, pri mladincih Nik Rantah, 
pri dekletih pa Maja Medved, vsi iz AK Sevnica. V mlajših 
kategorijah so zmagali še Živa Slapšak – AK Sevnica, Žak So-
tlar – OŠ Milana Majcna Šentjanž, Ajda Slapšak - AK Sevnica, 
Enej Jagodič, Anja Jerele – Limo team, Luka Lazar - OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž, Jerneja Prah - OŠ Blanca, Anže Treb-
še - OŠ Loka pri Zidanem Mostu, Jerneja Prah – OŠ Blanca 
in David Remar – OŠ Milana Majcna Šentjanž.

POSAVJE - Sredi septembra je 
v Slovenj Gradcu potekalo dr-
žavno prvenstvo v streljanju na 
premično tarčo bežečega mer-
jasca. Posavska ekipa v sesta-
vi Jože Štefančič (LD Videm), 
Boštjan Lipar in Damjan Ro-
žman (oba LD Pišece) je osvo-
jila 1. mesto pred ekipama ZLD 
Celje in ZLD Koroška, zmagal je 
tudi Štefančič med posamezni-
ki. Posavska ekipa je v isti se-
stavi konec junija nastopila 
tudi na državnem prvenstvu v 
lovski kombinaciji v Gornjem 
Gradu in med 15 ekipami za-
sedla solidno 6. mesto, v disci-
plini risanica pa 2. mesto. V po-
samični konkurenci je najboljši 
rezultat dosegel Lipar z 8. me-
stom.  D. R.

Posavski lovci 
državni prvaki
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Aleksandra Ivanšek iz Zasapa in Stane Marolt z Breg, 
25. avgust 2012 (Foto: fotografiranjeporok.com)

moja poroka

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Petra Povše, Veliki Trn – 
dečka,

• Tanja Marija Pacek, 
Spodnja Libna – deklico,

• Katarina Brajdič, Kerinov 
Grm – deklico,

• Nataša Črnelič, Brežice – 
deklico,

• Marija Čepin, Trnovec – 
deklico,

• Rajka Hudorovič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Jožica Županić, Senovo – 
dečka,

• Tanja Šiško, Gmajna – 
dečka,

• Nensi Zakšek, Volovnik – 
deklico,

• Božena Arenšek, 
Brestanica – deklico,

• Darja Pikelc, Pavlova vas – 
deklico,

• Jelena Milenković, 
Ribnica – dečka,

• Andreja Barič Kerin, 
Dobrava ob Krki – dečka,

rojstva

• Danijel Lipar iz Dobove in 
Matejka Ogorevc iz Pišec,

• Miha Kovačič iz Ledine in 
Maruša Malus iz Sevnice,

• Aleš Bizjak z Goleka in 
Mateja Gajšak iz Krškega,

• Gregor Pečnik iz 
Brestanice in Urška 
Urbanč z Jelš,

• Marko Iljaš iz Krškega in 
Simona Vogrinc iz Gabrja 
pri Dobovi,

• Robi Stopar iz Dolenjih 
Skopic in Suzana 
Klemenčič iz Novega 
mesta,

• Jure Orlčnik iz Celja 
in Alenka Mojstrovič iz 
Kostanjevice na Krki.

ČESTITAMO!

poroke

• Ljudmila Merlak, Brežice 
– deklico,

• Anja Barbič, Dolenja 
Pirošica – deklico,

• Hyrmete Kolukaj, Krško – 
dečka.

ČESTITAMO!

VELIKI PODLOG - 22. septembra je minilo 50 let, odkar sta 
si večno zvestobo obljubila Jože in Djurdja Mežič iz Velike-
ga Podloga. Jože je bil rojen leta 1936 v Gržeči vasi, Djurd-
ja pa 1942 v Ogulinu, vendar že od otroških let živi v Sloveni-
ji. Spoznala sta se v tovarni celuloze in papirja, kjer sta bila 
oba zaposlena vse do upokojitve. Po poroki sta nekaj časa ži-

vela na Jožetovem domu v Gržeči vasi, hkrati pa gradila dom 
v Velikem Podlogu, kjer živita še danes. V zakonu sta se jima 
rodila hči Marinka in sin Zdravko, danes pa ju razveseljuje-
jo tudi trije vnuki. Pravita, da jima je bilo skozi vse življenje 
delo stalen in najboljši spremljevalec, v vsak nov dan pa gre-
sta smelo in z optimizmom. Ob njunem prazniku so jo obiska-
li predsednik sveta KS Veliki Podlog Franc Nečemer in pred-
stavnice KO Rdečega križa Veliki Podlog.  T. Longo

Zlata poroka zakoncev Mežič

Zlatoporočenca z obiskovalci

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2012 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2012

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4 ZP 0 - 90 300 1 100 - -

PB 5 KOEL 10 - 120 400 24 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

188.000 2 3
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Ponudba velja do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

Tel: 07 49 93 900

VELIK IZBOR MAČEH 0,45 € UGODNE CENE 
THUJA OCC. 
SMARAGD

UGODNA PONUDBA 
SADIKE VRTNIC

VELIK IZBOR 
NAGROBNIH SVEČ 
(garantiramo, da 
izgorijo do konca)

ZEMLJA ZA 
GROBOVE

VELIK IZBOR PESEK ZA 
GROBOVE

S Posavskim obzornikom 
na en lep večer!

V tokratni nagradni igri se lahko s pravilnim odgovorom na nagra-
dno vprašanje in malo sreče zabavate ob nastopu skupin Fantje s 
Praprotna in Gadi, ansambel Roka Žlindre, Mlade žurerke, 
prisluhnete še Ani Zupan, Danielu Popoviću, Tanji Zajc Zu-
pan, Anji Burnik in Mami Manki na prireditvi „Nocoj bo pa en 
lep večer,“ ki bo v nedeljo, 28. oktobra, v Termah Čatež. Vpraša-
nje pa se glasi: 

V kateri rubriki Posavskega obzornika
 objavljamo fotografije vaših porok?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obvešča-
nje lahko tudi telefonsko številko) nam do petka, 19. oktobra, po-
šljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posredovane 
kontakte.

Sodelujte in si polepšajte večer z glasbo!

nedelja, 28. oktober 2012, ob 19. uri

HOTEL TOPLICE Č aTEž

Nocoj bo pa  
en lep več er
Nocoj bo pa  
en lep več er

PRODaJa  
VSTOPNIC in

PRODaJNa 
MESTa:

www.eventim.si
DRUŠTVa  
UPOKOJENCEV  
IN TIC

gsm 041 250 480

FaNTJE S PRaPROTNa

DaNIEL POPOVIĆ 

TaNJa ZaJC ZUPaN

ans. ROKa žLINDRE

skupina GaDI

aNJa BURNIK

MLaDE žURERKE

MaMa MaNKa

aNa ZUPaN

PODSREDA – Konec tedna bo 
vrhunec letošnje prireditve 
Praznik kozjanskega jabol-
ka. V soboto ob 10. uri bo 
na trgu v Podsredi slavno-
stna otvoritev z nagovori, 
s čimer bo odprt tudi dvo-
dnevni sejem regionalnih 
produktov, obogaten s kul-
turnim programom, obi-
skovalci pa si bodo lahko 
ogledali tudi razstavo gob, 
nogometni turnir mladin-
cev in veteranov, se v sobo-
to zvečer zabavali ob glas-
bi ansambla Makadam sp 
ali pa se v nedeljo udeležili 
rekreativnega teka na grad 
Podsreda.

Praznik 
kozjanskega 
jabolka

Najbolj bran časopis v Posavju!
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Glasbena obletnica, nova singli, tradicionalna priredi-
tev ter inovativnost brez meja. V tokratnih novičkah:

pisalo se je leto 1997, ko so v Brežicah nastali grin-
dcore, death metalci Dickless Tracy (na fotografiji) z 
bratoma Tomijem (vokal, kitara) in Ivanom Cepancem 

(bobni) na 
čelu. Petnajst 
let kasneje so 
s svojim podiv-
janim in šalji-
vim grindco-
re-om postali 
eno vodilnih 
imen sloven-
ske ekstremne 
scene. Fantje 
so v tem času 
koncertirali ši-

rom Slovenije, pa tudi po Avstriji, Hrvaški, Nemčiji in 
Bosni. Med drugim so nastopili na Metal Campu, Metal-
dousu, Metalmaniji ipd. Kot pravijo obiskovalci njiho-
vih koncertov, skupina s svojim šaljivim in hudomušnim 
nastopom privablja nasmeh na usta metalcev. Ome-
njeno obletnico pa so med drugim, vsaj sodeč po fot-
kah na družabnem omrežju, dodobra zalili in zabele-
žili s fotoaparatom. Na svoj hudomušen način seveda.
 
Poletja je nepreklicno konec, zakorakali smo v jesen in 
prav to se pozna tudi pri posavskem glasbenem ustvar-
janju. Fantovska skupina In&Out, v kateri prepeva tudi 
Krčan Lovro Klanjšček, napoveduje nov singel: „Kma-
lu bomo izdali novi singel, a to bo šele priprava na šok, 
ki ga želimo sprožiti s tretjim singlom proti koncu leta. 
Šlo bo za zimski šok, ki požene kri po žilah. In ne, ni 
šnops.“. Tudi čedalje bolj prepoznavni krški trio Kar-
makoma ne počiva: „Zaenkrat še ne vemo kdaj, seve-
da pa razmišljamo o albumu. Posnetega imamo pribli-
žno polovico, nismo pa še toliko razmišljali, v kakšni 
obliki bi ga izdali.“ Sicer pa so bili obetajoči slovenski 
elektrorockerji eden od 
24 nastopajočih izvajal-
cev na dogodku 24 Hour 
Party People. Kot je bilo 
moč videti z družabne-
ga omrežja, je v studiu 
tudi dolenjsko-posavska 
naveza Puppetz, ki jo le 
še zadnji popravki ločijo 
od novega singla. „Samo 
nekaj malega nas še loči 
od premiere nove sklad-
be To noč si zaspala zra-
ven njega,“ pa svojim 
oboževalcem sporoča 
posavski kantavtor Bo-
štjan Dirnbek (na foto-
grafiji).

Društvo študentov Brežice tudi letos pripravlja tradi-
cionalen dogodek Fazanc, ki se bo zgodil 26. oktobra. 
„Fazane“ in ostale obiskovalce bodo najprej ogreli lo-
kalni Rum Kola, za njimi se bodo lahko spomnili Kurta 
Cobaina in nepozabne Nirvane z Nirvano Cover Band, 
kot vrhunec večera pa bodo nastopili Rock Partyzani. 
Organizatorji niso pozabili niti na ljubitelje dance rit-
mov: vrtela bosta DJ Bedside Manners in DJ Mafu Na-
kyfu. „Vaša edina naloga je, da prinesete s sabo veli-
ko dobre volje,“ še sporočajo iz DŠB-ja.

Če ste ljubitelji dobre jazz glasbe s kančkom eksperi-
mentiranja, potem vabljeni na koncert Big Banda KK, 
na katerem bo predstavljena glasba, ki jo orkester iz-
vaja v letu 2012. Poudarek bo na priredbah eksperi-
mentalne rock skupine Radiohead ter synth pop ben-
da Depeche Mode. Takšen projekt je v zasedbi jazz 
orkestra redkost. 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: družinsko fotografiranje na domu
2. nagrada:  presnemavanje VHS na DVD (3 kasete)
3. nagrada:  fotografiranje za dokumente (za dve osebi)

Geslo križanke pošljite do četrtka, 18.10.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

FOTOGRAFIKA, BOŠTJAN COLARIČ S.P. 
TRG MATIJE GUBCA 3, 8270 KRŠKO

Geslo 20/2012 številke: 

KULINARIČNI VEČER V PIVNICI

Nagrade, ki jih podarja Pivnica Apolon d.o.o.:

1. nagrada: kosilo za dve osebi, Marjeta Podlesnik,   
 Brunška Gora

2. nagrada:  2 x pica po izbiri, Angelca Gramc, Mrzlava vas
3. nagrada:  2 x palačinke Apolon, Nada Vegelj, Račja vas

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Marti Švajger, Partizanska 
pot 1, 8270 Krško. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-

ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni stra-
ni www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (4.) Ans. DONAČKA - Naj zvezde žarijo
 2.  (2.) Ans. PETKA - Srčni muzikant
 3.  (9.) Ans. VIHAR - Prisluhni mi
 4.  (7.) Ans. VESELI SVATJE - Pod mojim oknom 
 5.  (6.)  Ans. ROKA ŽLINDRE - Zanalašč
 6.  (5.)  Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
 7.  (1.)  ZAKA‘ PA NE - Do poroke
 8.  (3)  Ans. SPOMINI - Pismo brez naslova
 9.  (10.)  Ans. ERAZEM - Njam, njam
 10.  (-)  Ans. ŠTRK - Zame najlepša si moja dežela
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Zreška pomlad - Tebi

Kupon št. 123
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 13. oktober, ob 17. uri

FOTOVIDEO
GRAFIČNISTUDIO

Boštjan Colarič s.p.
Trg Matije Gubca 3
8270 Krško 

Pokličite:

070 87 87 81

fotografije za dokumente · družinska fotografija 
presnemavanje VHS na DVD · oblikovanje vabil, zahval 

fotografiranje in snemanje porok

www.fotografika.si
www.fotografiranjeporoke.si
info@fotografika.si

Naravni ekstrakti in tinkture 
iz zdravilnih rastlin

Vsi zeliščni ekstrakti, ki jih priporočamo, so iz organsko pri-
delanih zdravilnih zelišč, narejeni iz hladno sušenih rastlin 
ali iz sveže stisnjenih sokov s postopkom atomizacije, ki se 
tradicionalno uporabljajo že stoletja. Pri tem ostanejo vse 
učinkovine sveže rastline tako rekoč nedotaknjene in imajo 
blagodejne učinke na naše telo in počutje. Ekstrakti so pri-
merni tudi za otroke, ker ne vsebujejo alkohola. Asortiman 
izdelkov je zelo širok: am. slamnik, peg. badelj, kopriva, ar-
tičoka, oves, regrat, zlata rozga, angelika, oljka, timijan, si-
birski ginseng, rman itd. Ponujamo tudi komplekse zeliščnih 
mešanic, ki jih uporabljamo v določene namene: za krepi-
tev imunskega sistema, v boju proti staranju, za takojšnjo 
energijo, za razstrupljanje telesa, čiščenje jeter, odvajanje 
sečne tekočine, za hujšanje ... 
Danes predstavljamo izdelek meseca „MINUSGRIP“ stekle-
ničke, ki vsebujejo koncentrat granatnega jabolka, črnega 
bezga, laktoferina, vitamina C, cinka ... Izdelek je name-
njen krepitvi naravne obrambe organizma, za osebe, ki so 
občutljive na temperaturne spremembe letnih časov (otroci, 
starejši ljudje ...), pomaga v boju proti okužbam, zmanjšuje 
dolžino in intenzivnost prehladov in gripe. Sinergija lastno-
sti granatnega jabolka, črnega bezga in laktoferina je odkri-
tje, ki ga znanstveniki in zdravstveni strokovnjaki smatrajo 
kot najbolj obetavnega na področju imunologije za prepre-
čevanje viroz, vnetja dihalnih traktov, vnetja ušes, sinusov, 
grla, mandeljnov, vnetja, ki ga povzročajo glivice, pri suhem 
kašlju, pri bronhitisu, vročici, diareji, kadar nekateri antibi-
otiki ne učinkujejo.
 Nataša Doberšek

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,
cena 42,00 ¤

38,00 ¤

naročila:
07 49 05 780

040 634 783
zalozba@posavje.info
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Černelčeva cesta 8
8250 BREŽICE

 Telefon: 07 499 14 00
Fax: 07 499 14 50

V občini brežice deluje od 01.10.2012 zobozdravstvena služba tudi ob petkih popoldan (14.00 – 17.00 ure) 
in sobotah dopoldan (08.00 – 12.00 ure) in je namenjena predvsem prebivalcem občine brežice ter turistom 
naše občine. Ob nedeljah in praznikih pa deluje dežurna zobozdravstvena služba v ZD Novo mesto in ZD Celje.

datum: petek/sobota zobozdravnik lokacija tel. št.

05.10. in 06.10. Stanišić Žarko ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 440

12.10. in 13.10. Nikolić Janja Bizeljska cesta 59, Bizeljsko 4951 007

19.10. in 20.10. Turković-Skočilić Biserka ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 453

26.10. in 27.10. Serdarušić Lebo Ružica
Petek: OŠ Dobova, Kapelska c.25 
Sobota: ZD, Černelčeva 8, Brežice

4522 204  
4991 453

02.11. in 03.11. Nikolić Liljana Ul. S. Škalerja 29, Brežice 4993 439

09.11. in 10.11. Štahan-Bakija Marina ZD, Černelčeva 8, Brežice 4951 007

16.11. in 17.11. Ferenčak Mojca ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 453

23.11. in 24.11. Florjanič Drago Trdinova 1, Brežice 4992 210

30.11. in 01.12. Katić Zvonimir ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 441

07.12. in 08.12. Barlič Jernej Pleteršnikova ulica 1, Brežice 4992 208

14.12. in 15.12. Turković-Skočilić Biserka ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 453

21.12. in 22.12. Štahan-Bakija Marina ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 439

28.12. in 29.12. Stanišić Žarko ZD, Černelčeva 8, Brežice 4991 440

04.01. in 05.01.2013 Serdarušić Lebo Ružica
Petek: OŠ Dobova, Kapelska c.25
Sobota: ZD, Černelčeva 8, Brežice

4522 204  
4991 453

Pri razporedu so možne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.zd-brezice.si.

KRŠKO - Marijan Ernst je 7. 
septembra praznoval svoj 
90. rojstni dan. Rodil se je 
v Krškem kot edini sin. V Za-
grebu se je izučil za tiskarja, 
kjer je bil nekaj let tudi za-
poslen. Pri 27 letih se je po-
ročil s Kristino, s katero ima-
ta tri otroke. Kasneje se je 
zaposlil v Valvasorjevi tiskar-
ni, nato pa v Papirkonfekci-
ji. Po upokojitvi je prosti čas 
aktivno preživljal z opravili 
v vinogradu, zadnje čase pa 
preživi svoje dni ob branju 
časopisa.

90 let Marijana Ernsta
KRŠKO – V mesecu septembru je 
85. leto svojega zelo dinamič-
nega življenja praznovala zna-
na krška občanka Erna Mozer. 
Po rodu Primorka iz Šempasa se 
je med 2. sv. vojno pri 16. letih 
vključila v boj proti italijanskim 
fašistom in kot mladinska akti-
vistka opravljala za partizansko 
vodstvo izjemno odgovorne ku-
rirske in obveščevalne naloge na 
Krasu med Trstom in Ajdovščino. 
Po vojni se je preselila v Bresta-

nico, kjer je spoznala življenjskega sopotnika Silvana, s kate-
rim sta si ustvarila družino in bila aktivna v številnih kultur-
nih in drugih organizacijah. Še danes je redna spremljevalka 
kulturnega in širšega dogajanja ter aktivna članica krške bor-
čevske organizacije. Številni prijatelji in znanci ji iskreno če-
stitamo ob njenem jubileju. Silvo Gorenc

Častitljiv jubilej Erne Mozer

SVET ZAVODA 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja iz-
polnjevati pogoje v skladu z  Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanju – ZOFVI (Ur. l. RS, 
št.16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11, 40/12). 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prija-
ve z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (doka-
zila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja 
zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, po-
trdilo 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 in pre-
dložitev potrdila iz kazenske evidence), pošljite v osmih 
dneh po objavi razpisa na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, 
Pišece 34, 8255 Pišece, 

s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja« 

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku. 

Franc Golobič iz Sloven-
ske vasi je izjemen gobar, 
kar dokazuje tudi pričujo-
ča fotografija z ogromnim 
"jurčkom", ki ga je našel v 
gozdu blizu doma. Goban 
- dvojček je tehtal never-
jetnih 3,75 kg. Fotografijo 
so nam poslali njegovi so-
delavci iz podjetja Kovi-
nocrom, ki mu želijo obilo 
gobarske sreče tudi v pri-
hodnje!

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

KRŠKO – 1. oktobra, prvi dan letošnjega tedna otroka, so v 
prostorih Zveze prijateljev mladine Krško organizirali sre-
čanje predstavnikov otroških parlamentov, njihovih men-
torjev in ravnateljev, ki je potekalo pod sloganom „Rado-
sti in stiske odraščanja“. 

Zbrane je najprej pozdravil predsednik ZPM Krško Vinko Ho-
star, ki se je navezal na letošnjo poslanico ZPM Slovenije ob 
tednu otroka. Hkrati je pohvalil Občino Krško, ki jo je na 
srečanju zastopala direktorica občinske uprave Melita Čo-
par, da vsako leto omogoči letovanje otrok iz socialno šib-
kejših družin. Tema 23. občinskega otroškega parlamenta, ki 
bo februarja 2013, je odraščanje. Zato so na srečanje pova-
bili gostjo Marinko Volčanšek, dolgoletno predsednico DPM 
Dolenja vas, ki je zelo doživeto spregovorila o svojih otro-
ških letih in odraščanju. 

Letošnji otroški parlamenti bodo sicer nekoliko drugačni kot 
zadnja leta, saj bodo šli po besedah moderatorja srečanja 
Uroša Brezovška korak naprej. »Septembra sem se kot regij-
ski koordinator za otroške parlamente s še dvema mentori-
cama udeležil seminarja, katerega namen je bil, da bi otro-
ški parlamenti po 23 letih stopili korak dalje, in sicer v treh 
delih: iz debate v akcijo, iz vsebine v proces ter iz poučeva-
nja k moderiranju. Prva dva koraka sta predvsem v tem, da 
se otroci ne bi samo pogovarjali o temi, ampak bi naredili 
tudi akcijo na določeno temo. Tretji korak je namenjen men-
torjem, ki naj nastopajo kot moderatorji, ki peljejo otroke 
k njihovim ciljem. Že pred današnjim srečanjem smo imeli 
tudi sestanek, na katerem sem mentorjem predstavil spre-
membe v otroških parlamentih,« je za naš časopis pojasnil 
Brezovšek. Tako imajo mladi parlamentarci letos dolžnost, 
da na svojih šolah sprožijo akcijo (npr. organizacija okroglih 
miz na temo odraščanja) in s tem skušajo angažirati še osta-
le učence. Svojo „akcijo“ bodo potem predstavili na občin-
skem otroškem parlamentu. V zadnjem delu srečanja sta sle-
dila še izmenjava mnenj in druženje. R. Retelj

Letos namesto debate – akcija!

Vsako šolo v krški občini sta zastopala dva parlamentar-
ca, njun mentor in ravnatelj.

BISTRICA OB SOTLI - Jesenska barva že krasi naravo, dnevi 
se krajšajo. Ob vedno hladnejših dneh je tako prijetno pri-
sluhniti pravljicami in z njimi odpotovati v domišljijski svet. 
Otvoritev novega cikla pravljičnih uric, s katerimi razvese-
ljujemo naše najmlajše, so omogočili Knjižnica Šmarje pri 
Jelšah – enota Bistrica ob Sotli, Mladinsko društvo Bistrica ob 
Sotli (MDBS) in Občina Bistrica ob Sotli.

Nekaj dni pred pravljico so pri MDBS potekale jesenske 
ustvarjalnice, s pomočjo katerih smo v prostorih krajevne 
knjižnice pričarali pravljično jesen. Jožica Kunst je radove-
dnim malčkom prebrala dogodivščine, ki jih je v gozdu doži-
vel mali ježek (Mark Ezra: Mali ježek, 1995). Pravljici je sle-
dila otroška ustvarjalnica, na kateri so ustvarjali, kakopak, 
ježke. Sladko presenečenje, ki je razveselilo tako otroke kot 
njihove starše, pa so bili – čokoladni ježki.
Med knjižnimi policami smo skupaj preživeli lep petkov po-
poldan in vsi že nestrpno čakamo na naslednjo pravljično uri-
co, ki bo v petek, 26. oktobra, v prostorih krajevne knjižni-
ce Bistrica ob Sotli.  I. Černelč

»Mali ježek« v bistriški knjižnici

Poslušamo dogodivščine malega ježka.

STOJANSKI VRH/GADOVA PEČ – Ob letošnjem tednu otroka 
so se v Vrtcu Krško – enoti Kekec na pobudo Cveta Bahča 
in mamice enega izmed „kekcev“ Darinke Pavlin – oba sta 
sicer uslužbenca podjetja Re-forma, ki z izvajalcem del 
HPG Brežice in Kostakom obnavlja lokalno cesto Bušeča 
vas – Brvi - Stojanski Vrh – odločili, da eno skupino otrok 
(4–6 let) odpeljejo na gradbišče v Stojanski Vrh. 19 otrok 
z vzgojiteljicama Darinko Klavžar in Barbaro Kupčič si je 
tako 3. oktobra ogledalo gradbišče in gradbeno mehani-
zacijo, kasneje pa so se ustavili pri velikem sodu in gadu 
v Gadovi peči, kjer jih je pričakala vinska kraljica Slove-
nije Martina Baškovič (tu je nastala tudi skupinska foto-
grafija). Svoje „pohajanje“ so zaključili v zidanici Ivana 
Urbanča, predsednika Vinogradniško-turističnega dru-
štva Gadova peč, kjer so jih pričakale slastne pice. R. R.

SEVNICA/CERKLJE OB KRKI - Ob tednu otroka je potekala 1. ok-
tobra v Knjižnici Sevnica predstavitev pesniške zbirke Zakaj je 
sonce zjutraj vstalo za dve predšolski skupini otrok iz Vrtca Cici-
ban Sevnica; Knjižnica Brežice pa je 4. oktobra pripravila pred-
stavitev omenjene pesniške zbirke v svojem oddelku v cerkljan-
ski vojašnici za učenke in učence 4. ter 5. razreda OŠ Cerklje 
ob Krki. Mlade goste je v sevniški knjižnici uvodoma pozdravila 
direktorica knjižnice Anita Šiško, v Cerkljah ob Krki pa direkto-

rica brežiške knjižnice mag. Tea Bemkoč. Prijeten in sproščen 
program so v Sevnici oblikovali poleg avtorice pesniške zbirke 
Marije Kalčič še srednješolec Blaž Hrvatin na harmoniki, Anita 
Jazbec kot pravljičarka in učenki 3. razreda OŠ Sava Kladnika 
Sevnica Taja Kralj in Ida Pintar. V cerkljanski knjižnici je ne-
kaj svojih misli dodala knjižničarka Andreja Dvornik, ki je pre-
brala tudi eno pesem iz pesniške zbirke Zakaj je sonce zjutraj 
vstalo, nato pa je prepustila prebiranje pesmi avtorici in učen-
kam Osnovne šole Brežice - Neži Preskar, Manci Kolić in Tini 
Preskar. Prikupen dogodek je z igranjem na harmoniko pope-
stril še učenec Osnovne šole Artiče Matej Ban. S. R./A. P.

Zakaj je sonce zjutraj vstalo

Pesnica Marija Kalčič, Anita Jazbec v vlogi pravljičarke, re-
citatorki Ida Pintar in Taja Kralj ter harmonikar Blaž Hrva-
tin so v ponedeljkovem dopoldnevu v sevniški knjižnici po-
lepšali dopoldne dvema skupina otrok iz sevniškega vrtca.
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti 
- sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši so-
potniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spo-
mnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Po-
savskem obzorniku.

v spomin

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

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

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

obzornikova oglasna mreža

Vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, z dobro mislijo pristopi-
te k njegovemu grobu ter prižigate svečke, iskrena hvala.

Žena in otroci z družinami

Čeprav te davno več ni,
v nas tvoj glas zveni, 
z nami si še vedno ti.

FRANCU KOSTREVCU

Te dni mineva 100 let rojstva in 26 let smrti 
našemu možu, atu, dedku in pradedku

iz Blatnega 45.

V SPOMIN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

Brezplačni okulistični pregledi  
(okulist dr. Krešimir Macan )
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

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

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

Oglašujte na JUMBO 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice
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 velika izbira sončnih očal
   do 50 % popust

 okulistični pregledi 
   na zdravstveno kartico
 

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
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Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih  in četrtkih ob 20.00 uri 

v FITNESS CENTRU 

KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

Vsak dan te čakamo in te pogrešamo, nekoč pa se spet srečamo nad 
zvezdami. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu nosite cvetje in prižigate sveče.

Alenka, hčerkica in vsi njegovi

Je čas, ki da; je čas, ki vzame;
je čas, ki v srcu nam ostane;
je čas, ki celi rane;
je čas, ki blaži bolečine in
ohranja le najlepše spomine.

Tvoj obraz mi je vedno pred očmi.
Ena misel v mojem srcu si ti.
Bi zate živela, bi tebe ljubila.
In te nikoli, a sem te žal, izgubila.

ANTON PERC

1. oktober 2011. Bil je lep sončen dan. Noč pa je prinesla kruto 
spoznanje, da te ne bo nikoli, nikoli več nazaj. Za vedno naju je 
zapustil dragi partner in ati

iz Trnovca 75.

V SPOMIN

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sode-
lavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, tople stiske rok, besede 
tolažbe, podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč.
Iskrena hvala kolektivu Savaprojekt d.d. Krško, OŠ Leskovec in po-
družnični OŠ Veliki Podlog, ŠTD Gorica, Društvu izgnancev in še pose-
bej PGD Veliki Podlog za častno stražo in g. Rihardu Kodriču za tople 
besede slovesa pri odprtem grobu.
Zahvaljujemo se Pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, g. 
župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem 
iz Rake in vsem, ki ste našega dragega pokojnika v tako velikem 
številu pospremili k zadnjem počitku.
Zahvalo smo dolžni tudi doktorju Željku Pleši, patronažni sestri ga. 
Željki Kostrevc za obiske na domu, Centru za socialno delo Krško – 
pomoč na domu in vsem, ki ste ga obiskovali v času bolezni.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Ohranili ga bomo v trajnem 
spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikoli ne more umreti. 

(S. Makarovič)

MARTINA KORETIČA
z Gorice 29 pri Leskovcu,

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, 

strica in bratranca

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!

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

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo
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Prodam suha drva, suhe hra-
stove in jesenove deske, de-
beline 50 mm, možna dosta-
va. Tel.: 031 324 180

Prodam bukova drva, žaga-
na na 33 cm, cepana, cena 
55 €/m3, okolica Brežic. Tel.: 
041 491 140

VINoGradNIŠtVo, 
SadjarStVo, 

ŽIVILA
Prodam Inox cisterno, 380 l, 
trikrat izpust. 
Tel.: 041 505 300

Prodam mlado vino, belo 
in rdeče, cena 1,10 €/l, in 
600-litrsko cisterno Inox, 
cena 260 €. Tel.: 041 720 308

Prodam mlin za sadje z mo-
torjem ali brez, možna do-
stava. Tel.: 041 818 899, po-
poldne

Ugodno prodam sadike pi-
šeške marelice, po 15. okto-
bru. Tel.: 041 739 042

Prodam jabolka iz domačega 
sadovnjaka. 
Tel.: 031 533 457

Prodam rdeči jedilni krom-
pir dezire. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam beli jedilni krompir 
za ozimnico, cena 0,35 €/kg, 
lahko je shranjen v naši kle-
ti. Tel.: 041 895 974

ŽIVALI

Prodam bikca simentalca, 
težkega 300 kg, cena 770 €, 
okolica Sevnice. 
Tel.: 031 725 060

Prodam bikca simentalca, 
starega 2 meseca. 
Tel.: 07 49 67 149

Prodam pašno kravo simen-
talko, brejo 6 mesecev, sta-
ro 3 leta. Tel.: 041 589 916

Prodam telico, belgijsko 
plavo, težko 140 kg, in lepe 
odojke, stare 10 tednov, me-
snate pasme. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam teličko simentalko, 
150 kg, za nadaljnjo rejo, in 
17 m3 suhih bukovih drv. 
Tel.: 041 380 075

Prodam tele, pasme limusin, 
staro 2 meseca, in ječmen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam odojke in prašiče za 
zakol. Tel.: 031 452 476

Prodam prašiče, težke od 30 
do 60 kg in 180 kg. 
Tel.: 07 49 67 135 

Prodam odojke in suho koru-
zo, Dobova. Tel.: 041 744 261

Prodam dve plemenski svinji 
in eno za nadaljnjo rejo ter 
električni stroj za prebiranje 
krompirja. Tel.: 031 770 868, 
07 49 56 009

Ugodno prodam prašiča, tež-
kega 150 in 170 kg, hranjena 
z domačo hrano, možnost za-
kola. Tel.: 031 304 172

Prodam vietnamske prašič-
ke, prašička in svinjo s tre-
mi mladiči. Tel.: 031 685 895

Prodam odojke, težke od 20 
do 30 kg. Tel.: 041 662 730

Prodam pujske, težke od 40 
do 50 kg, Ardro pri Raki. 
Tel.: 031 206 789

Prodam ovce, jagenjčke, 
zajklje, obračalni plug za 
motokultivator 8-14 KM ali 
manjši traktor. 
Tel.: 041 598 873

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

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

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

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

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

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

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

NePreMIČNINe

Prodamo kmetijo s stano-
vanjsko hišo v izmeri 10,5 
ha (od tega 3,8 ha gozda) 
v idilični dolini v okolici 
Krškega, primerno za bi-
ološko kmetovanje in tu-
ristične namene; www.
mihelic.de/Bauernhof. 
Tel.: 0049 7739 286 98 00 

Krmelj, prodamo trisobno 
stanovanje, 87 m2, 1. nad-
stropje, v kraju šola, vrtec, 
zdravstveni dom, banka, po-
šta, trgovina, cena po dogo-
voru. Tel.: 070 751 841 

Prodam trisobno stanovanje, 
veliko 70 m2, NHM 6, Sevni-
ca, št. 7, prenovljeno, cena 
800 €/m2. Tel.: 031 255 968

Na lepi sončni legi v Trnov-
cu prodam vinograd z zida-
nico, ob asfaltirani glavni ce-
sti. Tel.: 051 824 443

Prodam bivalni vikend, upo-
rabne površine 65 m2, asfalt, 
elektrika, Stankovo pri Čate-
žu, cena 44.000 €. 
Tel.: 070 712 613

Prodam gradbeno parcelo 
v Leskovcu, Pot na Črnile, 
1.000 m2. Tel.: 031 503 730, 
041 586 676

Oddam hišo v najem v Selah 
pri Dobovi resnim najemni-
kom, delno opremljena, ta-
kojšna vselitev. 
Tel.: 031 651 068

V najem oddam dvoinpolsob-
no stanovanje na lepi lokaciji 
v centru Brežic. Tel.: 031 202 
480, 031 270 540

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

Pleskarska dela, adaptacije 
kopalnic, čiščenje poslovnih 
prostor. Tel.: 031 622 629, 
GFPS, Uroš Gračner s.p., Ži-
grski Vrh 7, Sevnica

Obnova hiš, stanovanj. 
Vse: voda, elektrika, ke-
ramika, knauf, kamini, 
laminati. 
Tel.: 041 411 624, 
Mojster Brežice d.o.o., Uli-
ca stare pravde 4, Brežice

aVtoMobIlIZeM

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

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

Prodam Rover 214/SI, 
6.2.98, 118.000 km, klima, 
cena 700 €, in nova vhodna 
hrastova vrata. 
el.: 041 844 730

Prodam Opel Zafiro 1.7 
CDTI, letnik 12/2010, sive 
barve, 56.000 km. 
Tel.: 041 299 420

kMetIjStVo

Prodam rotacijski mulčar, ši-
rina 120 cm, in tridelne kli-
naste brane, rabljene eno 
sezono. Tel.: 041 538 237

Prodam kip prikolico Tehno-
stroj, nosilnost 4,5 t, v do-
brem stanju, cena 2.200 €. 
Tel.: 070 712 613

Prodam cisterno Creina, 
3200 l, in prikolico, 4 t, ni 
kiper. Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo v storžih, 
gumi voz, 13 col, za vprego 
konj in priključek za traktor, 
ter prikolico za prevoz živi-
ne s priključkom na traktor. 
Tel.: 07 49 67 874

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

Prodam ječmen in čebele, 
letošnje roje. 
Tel.: 07 49 64 132

Prodam ovseno slamo v okro-
glih balah, 30 kom. 
Tel.: 041 560 136

Prodam suha bukova drva ali 
mešana drva, žagana in raz-
cepljena, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Prodam suha bukova drva, 
5 m3, Dobrava pri Radečah. 
Tel.: 031 319 546

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

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam suha mešana aka-
cijeva drva po ceni 42 € za 
prostorski meter, z možno-
stjo dostave v občini Breži-
ce, ter oddam garsonjero v 
Brežicah. Tel.: 070 321 426

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana, okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci
v soboto, 13. oktobra

(do razprodaje).

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Prodam mlade purane in pu-
rice. Tel.: 051 616 139

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

Kupim teličko, staro leto 
dni, simentalko in pašno. 
Tel.: 040 577 552

PoHIŠtVo, 
otroŠka oPreMa

Podarim spalnico, prodam 
Mag-legic in mikrovalovko. 
Tel.: 040 765 747

Prodam štedilnik na trdo go-
rivo, levi priklop. 
Tel.: 040 389 015

Prodam otroški voziček, av-
tosedež in kengurujčka, ku-
pim pa lesene skrinje – zabo-
je. Tel.: 041 579 393

raZNo

Prodam 2200-litrsko cisterno 
za kurilno olje (120 €), goril-
nik za gretje na kurilno olje 
(100 €) in enosobno stanova-
nje v Brežicah, 34 m2, pritli-
čje. Tel.. 07 49 62 476

Prodam pol leta star robotski 
sesalec Roomba 531, 40 % ce-
neje, garancija 2 leti. 
Tel.: 070 701 249

Ugodno prodam 100-kilo-
gramsko kovinsko tehtnico in 
1500-litrsko cisterno za ku-
rilno olje. Tel.: 070 406 433

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča, da bo prodaja

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

BELIH KILOGRAMSKIH 
PIŠČANCEV 
26. oktobra,

RJAVE IN GRAHASTE JARKICE
lahko dobite vsak torek 

in petek od 9. do 16. ure,
ENODNEVNI BELI PIŠČANCI 

vsak četrtek,
 BELE TEŽKE KOKOŠI 

pa predvidoma konec oktobra.

mali oglasi

Prodam zelene, nerabljene 
pečnice za krušno peč, z vra-
ti, ugodno. Tel.. 07 49 27 299

Prodam peč za centralno 
Stadler, kombinirano z goril-
cem CTC, filtrom, mešalnim 
ventilom, črpalko, termosta-
tom, dispanzijsko, cena 500 
€. Tel.: 041 988 007

Kupim cca 500 kom. dobre 
stare brežiške kritine, okoli-
ca Brežic. Tel.: 051 252 361

Prodam prenosnik HP Com-
paq 6730s, Pentium Du-
al-Core, 2.00 GHz, 2GB RAM, 
150 €. Tel.: 031 598 110

Prodam kupelit steklo, 16 kom 
(252,5x25,5), 10 m2, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 688 048

Prosim, da mi nekdo podari 
ali poceni proda Poni expres 
v bilo kakšnem stanju ali re-
zervne dele, kupim tudi dru-
ge starine. Tel.: 070 894 344

Prodam po ugodni ceni go-
stilniške prte, nerabljene, 12 
kosov, karminasto rdeče bar-
ve, dimenzije 180x130 cm in 
16 nadprtov 70x70 cm. 
Tel.: 07 49 69 292, zvečer

Iščemo osebo za nego dveh 
nepokretnih oseb na domu 
blizu Brežic, vsak delovni 
dan od 8. do 18. ure. 
Tel.: 040 571 591, po 21. uri

StIkI

Sem delaven, uspešen, pre-
prost, zgovoren, pošten, ob 
sebi bi rad imel zvesto, prija-
zno punco. Tel.: 031 860 668

Starejša upokojenka iščem is-
krenega prijatelja za nadalj-
njo skupno pot, lahko pri meni 
ali pri tebi. Tel.: 051 762 568

KMETIJA JELČIČ
SADJARSTVO

IN 
DREVESNIČARSTVO

Oklukova gora 1, 8256 Sromlje
GSM: 041/378-274

kmetija.jelcic@gmail.com

EKO

SADIKE STARIH IN ODPORNIH SORT JABLAN

T
O
P
A
Z

Poklicna gasilska enota Krško
Tovarniška ulica 19, 8270 Krško

objavlja prosta delovna mesta 
 

KANDIDAT ZA GASILCA

Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljene 
na Zavodu za zaposlovanje Sevnica, Urad za delo 

Krško, njenih spletnih straneh, ter na spletni strani 
www.pge-krsko.si.

Rok za prijavo je do vključno 17.10.2012!

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Delovni čas: pon. - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure, sob. od 9. do 12. ure

www.fotografika.si

Boštjan Colarič s.p.
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Tel.: 070/87 87 81

PRESNEMAVANJE 
  z VHS NA DVD

NOVO! PRESNEMAVANJE AVDiO kASEt NA CD

FOTOVIDEO
GRAFIČNISTUDIO

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in	digital	8
•	 mini	DV
•	 avdio	kasete
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Smečice so staro naselje, prvi 
zgodovinski žarek pa je zapis 
o Celjski podaritvi petih kme-
tij in gornine od sedmih vi-
nogradov samostanu Pleterje 
leta 1414. Kartuzijani so za-
pisali tudi, da ime vasi pome-
ni Šumnik (Šumeči potok). Po 
ljudskem spominu so v dalj-
nem času cesarice Marije Te-
rezije kapelico dali postaviti 
domači fantje po srečni vrni-
tvi iz vojske. Posvetili so jo 
sv. Ani, Marijini materi in Kri-
stusovi stari materi, ob njiho-
vih kipih pa je v oltarni niši še 
kip sv. Krištofa. 

Zob časa tudi kamnitim zgrad-
bam ne prizanaša, kapelico je 
zarastel bršljan in ji zadal ve-
like razpoke. Kot je v nago-
voru poudaril domači župnik 
Aleksander Urek, zgolj be-
sede ne ohranijo pridobitev 
skupnosti, potrebno je delo 
pridnih rok. Posluh za sku-
pnost in njeno vero je poka-
zal podjetnik Ivan Hribšek, 
ki je po nekajletnem uskla-

Obnovili kapelico v Smečicah
VELIKI TRN – Nedelja, 23. septembra, je bila za Veliki Trn zelo slovesen dan. Veliki farni dan župnije Sv. 
Duha in dan Vojaškega vikariata Slovenske vojske sta privabila veliko množico ljudi, v sklopu praznika 
pa je vikar dr. Jože Plut blagoslovil tudi obnovljeno kapelico sv. Ane v Smečicah. 

jevanju z Zavodom za spo-
meniško varstvo in drugimi, 
s svojim podjetjem Hrib.ši 
d.o.o. v letošnjem letu kape-
lico obnovil statično in grad-
beno in poskrbel tudi za ure-
ditev okolice. Les za stavbno 
pohištvo je prispeval Roman 
Janc s Studenca, okna je na-
redil Vojko Bizjak s Planine 
in jih tudi delno financiral, 
zasteklilo in prispevalo ste-
kla pa Steklarstvo Jože Le-

kše iz Smečič. Dve od štirih 
plastik je obnovil restavrator 
Aleš Vene s Štrita. 

Slovesnosti se je udeležilo 
nad dvesto obiskovalcev, po-
vezovala jo je Katja Šribar. 
Družina Hribšek je obnovlje-
no kapelico predala vasi in v 
oskrbo župniji Sv. Duha. Do-
godek je bil plemenito deja-
nje na Slomškovo nedeljo, 
v tem času pa slavimo tudi 

Dneve evropske kulturne de-
diščine. V slovesnem obredu, 
ki sta ga izvedla duhovnika 
g. Urek in g. Plut, so zapele 
pevke velikotrnskega župnij-
skega zbora Femina cantat, 
ki ga vodi Ana Češnjevar, ob 
spremljavi harmonija in ki-
tare pa je tri slovesne pesmi 
zapela tudi Anja Radkovič. 
Prisotni so prejeli brošurico s 
kratko zgodovinsko predsta-
vitvijo vasi in kapelice.

Po blagoslovu so za prisrčno 
druženje poskrbeli še Sve-
toduški ramplači, ljubitelj-
ski glasbeniki, ki so na doma 
izdelana glasbila, ki jim na-
čeljuje »struna vinske trte«, 
razgibali obiskovalce v dobro 
voljo. Krepile so jo tudi do-
brote vaških gospodinj, tu-
kajšnji kraji so znani po do-
bri vinski kapljici, za strežbo 
je skrbelo Gostinstvo Bučar, 
in tako je skupnost resnično 
dihala kot ena družina še v 
pozno popoldne. 
 Ljudmila Šribar

Med obredom blagoslova kapelice

BIG 
BAND
KRSKO 
ALLSTARS 

BIG 
BAND
KRSKO 
ALLSTARS 

NEDELJA
14.10.2012

OB 18.00
KULTURNI DOM KRŠKO

VELIKA DVORANA
Radiohead and Depeche Mode project

Prodaja vstopnic vsak delovni dan od 10. do 12. ure in od 15. do 17. ure ter uro pred koncertom.
T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK. Vstopnina 10 €. Otroci do 14 let v spremstvu staršev brezplačne vstopnice.

KAPELE - Doživeti 100 let je dano le redkim, zato so roj-
stni dnevi tistih, ki jim to uspe, posebni dogodki. Tako je 
bilo tudi to nedeljo, 7. oktobra, v Kapelah, ko je svoj 100. 
rojstni dan praznovala Ana Vogrinc, rojena 11. 10. 1912. 

Sorodniki in vaščani so pri-
pravili veliko slavje, ki se 
je na željo slavljenke pri-
čelo s sveto mašo v žu-
pnijski cerkvi v Kapelah. 
Zbrani so se zahvalili za 
življenje, ki je slavljen-
ki prineslo veliko tegob, 
pa tudi radosti, ki jo kre-
pijo in ji dajejo moč tudi 
za naprej. Ob koncu maše 
je zapel Moški pevski zbor 
Kapele, čestitke pa izre-
kli župnik Vlado Lesko-
var, predsednik sveta KS 
Kapele Ivan Urek, župan 
občine Brežice Ivan Molan 
in predsednik Krajevne or-
ganizacije Društva izgnan-
cev Kapele-Dobova Anton 

Požar. Posebno presenečenje je bilo voščilo prijateljice Ma-
rije Krnulc, ki je zapela nekaj obema ljubih pesmi.
Po končani slovesnosti v cerkvi je stoletnico pričakal Pihalni 
orkester Kapele, s katerim je Ana Vogrinc povezana s števil-
nimi vezmi, njena zgodba pa je zapisana tudi v zbornik Od 
vaške godbe do pihalnega orkestra, ki je izšla leta 2010 ob 
160. obletnici delovanja godbe, Vogrinčeva pa je bila naj-
starejša informatorka o njenem delu in življenju v Kapelah.
Ana Vogrinc, ki od leta 2011 stanuje v Domu upokojencev 
Brežice, je nasmejana in dobre volje preživela dopoldne s 
svojimi prijatelji, znanci in vsemi, ki so bili del lepega ne-
deljskega praznovanja in slavljenja življenja, ki samo poseb-
nim ljudem nakloni 100 in več let.
 A. Č. K., foto: J. U.

100 let Ane Vogrinc

100-letnica Ana Vogrinc

Zakaj ne bi tudi pri vas zadišalo 
po sveže pečenem kruhu?

Več o priljubljeni knjigi preberite na stran 17!

V knjigi boste med 
drugim našli recepte za:

Česnovi zvitki

Pletene makovke

Brezglutenski kruh
s suhim sadjem

Mešani pšenični kruh 

z ovsenimi kosmiči

Ajdov kruh z orehi

Pirin kruh

Pekovski rogljiči

Buhteljni Šarkelj

Pleteno srce

Masleni zvitki 
s pršutom

Sonček

Sadni kruh

Žemlje za 
diabetike

KRIŽ - V nedeljo, 7. okto-
bra, so se zbrali vaščani 
vasi Križ ter še mnogi drugi 
iz bližnjih in daljnih krajev 
ob blagoslovu nove cerkve 
Marije Pomočnice na Kova-
čevem hribu, ki je bila zgra-
jena leta 1953 v spomin na 
srečno vrnitev preživelih iz 
vojnega izgnanstva.

Zaradi slabih temeljev in ne 
preveč trdne gradnje so cer-
kev leta 2010 porušili in na is-
tem mestu zgradili nov božji 
hram, ki ga je na prelep je-
senski popoldan ob številnih 
zbranih po sveti maši blagoslo-
vil msgr. Andrej Glavan, no-
vomeški škof. Dogodku je sle-
dila še zahvalna slovesnost, ki 
jo je povezovala Renata Ku-
har iz Šentjanža, zapel pa je 

Blagoslov cerkve na Kovačevem hribu

MePZ Lisca iz Sevnice. Sprego-
voril je tudi župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk. 

Poseben pečat pri dokončni 
ureditvi cerkve so poleg doma-
čink in domačinov pustili tudi 

domači umetniki. Sebastjan 
Popelar - slikar, oblikovalec in 
kulturni ambasador Gradu Sev-
nica leta 2011 iz Zgornjih Mla-
detič je poslikal celoten strop. 
Upodobil je Marijo z Jezusom v 
nebesih. Poslikava sten in obo-

kov je delo slikarja, ilustrator-
ja in oblikovalca Bojana Su-
mraka iz Vrhovega. Rezljan 
lesen oltar, v katerem stoji po-
doba Marije Pomočnice iz cer-
kve, ki so jo vaščani porušili, 
da so lahko zgradili novo, je 
ustvaril rezbar in oblikovalec 
Alojz Rak iz Boštanja. V šest 
oken cerkve sta vstavljena dva 
triptiha vitrajev, med katerimi 
je eno okno posvečeno blaže-
nemu Alojziju Grozdetu, ki je 
prebival nedaleč stran v sose-
dnji vasici Zgornje Vodale. Av-
torica podob iz stekla je obli-
kovalka vitrajev, slikarka in 
profesorica likovne pedago-
gike Elena Sigmund iz Budne 
vasi pri Šentjanžu. Vso ostalo 
leseno opremo je naredil član 
gradbenega odbora, domačin 
Janez Tramte. F. S.

Na Kovačevem hribu v vasi Križ je preteklo nedeljo po-
tekal blagoslov nove cerkve.


