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GLASBENI JUBILEJ 
LOJZETA OGOREVCA

Zadnja stran, 
str. 24

Lojze navdušil 
v Pišecah

DNEVI EVROPSKE 
KULTURNE 
DEDIŠČINE

Iz naših krajev, 
str. 5

V znamenju 
rokodelcev in 
čokoladnice

Naslednja številka bo izšla 
24. oktobra 2013!

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

Naš pogovor,
str. 3

JOŠKO ŽVAR, 
poveljnik-direktor 
PGE Krško:

Delo gasilca je 
zahtevno in stresno
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI

Se
CO

M 
d.o

.o.
, P

E 
Ch

iip
sy

, V
rb

ina
 12

, K
ršk

o

 IZ VSEBINE

2  Družbeni 
položaj mladih 
vse slabši

4  Tehnogeniji 
zavrteli svet

8  V okviru 
remonta 30 
nadgradenj

17  Kam v Posavju
18  Športno Posavje
20  Križanka
23  Mali oglasi
24 Lapajnetovo 

leto v Krškem

nadaljevanje na str. 2

Strani 13 - 16

TEMATSKE STRANI

BREŽICE – 1. oktobra sta na Občini Brežice župan Ivan Mo-
lan ter višja svetovalka v županovem kabinetu in predstav-
nica za stike z javnostjo Lavra Kreačič predstavila program 
Brežiškega oktobra 2013. 

Občina Brežice 28. oktobra praznuje občinski praznik v spo-
min na dan, ko je bila ustanovljena Brežiška četa z name-
nom, da prepreči preseljevanje Slovencev iz Posavja. Po be-
sedah župana Ivana Molana društva v brežiški občini svoje 
osrednje prireditve pripravljajo v počastitev občinskega pra-
znika, kar kaže na predanost občini. „Vsako leto tudi naredi-
mo analizo od oktobra do oktobra. Ne glede na to, da je bil 
začetek letošnjega leta neugoden, smo predvsem z lastno iz-
najdljivostjo in sposobnostjo uspeli pridobiti ogromno evrop-
skih sredstev. Letošnje leto bo predvsem investicijsko zelo 
uspešno, zato se lahko z razlogom veselimo svojega prazni-
ka,“ je povedal župan. Osrednji dogodek ob občinskem pra-
zniku bo slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice v 
nedeljo, 27. oktobra, ob 18. uri v viteški dvorani Posavskega 
muzeja Brežice, ko bodo podelili letošnje oktobrske nagra-
de, priznanja in plaketo. Kot je poudarila Lavra Kreačič, se 
bo v brežiški občini do konca meseca zvrstilo več kot 70 pri-
reditev, med njimi kar 19 športnih dogodkov in 11 koncer-
tov. Med drugim bo potekal že 37. pohod Po poteh Brežiške 
čete s štartom v Pečicah, društvo Zdravje za Posavje bo or-
ganiziralo dobrodelni koncert za Splošno bolnišnico Brežice 
za nakup digitalnega mamografa, odprli bodo prenovljeno Gi-
mnazijo Brežice, pri čemer bo prisoten tudi predsednik dr-
žave Borut Pahor, 26. oktobra bodo obeležili dan invalidov 
in bolnikov, tretje leto zapored pa bo organiziran Podjetni-
ško-obrtni in kmetijski sejem Brežice. R. R.

Brežiški oktober z več kot 
70 prireditvami

Ministrstvo za notranje za-
deve, ki ga vodi minister dr. 
Gregor Virant, je namreč 
potem, ko je pred časom na-
povedalo združevanje manj-
ših občin, izdalo še navodi-
la o uvedbi upravnih okrajev, 
ki naj bi jih bilo v vsej državi 
osem, posavske upravne eno-
te pa torej del novomeškega 
okraja. V teku je tudi obli-
kovanje nove finančne upra-
ve, ki naj bi združevala davč-
ne in carinske urade, katerih 
naj bi bilo ravno tako le osem 
ali devet, ter reorganizacija 
Zavoda za gozdove, ki pred-
videva ukinitev brežiške ob-
močne enote. Spremembe v 
zakonu o financiranju občin 

Posavje enotno proti centralizaciji
KRŠKO - Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani šestih posavskih občin, 
se je 30. septembra skupaj s posavskimi poslanci v Državnem zboru in držav-
nim svetnikom ostro odzval na namero države o ukinjanju manjših občin, ak-
tivnosti v zvezi z reorganizacijo upravnih enot in uveljavitev zakona o finan-
ciranju občin.

gredo v smer večjega pome-
na kriterija števila prebival-
cev, s čimer bodo na slab-
šem zlasti površinsko velike 
(podeželske) občine. Kot je 
ob tem dejal poslanec mag. 
Andrej Vizjak, vse to pome-
ni „hud udarec za Posavje“, 
zlasti pa poslabšanje dosto-
pnosti in kakovosti storitev 
za državljane, njegov po-
slanski kolega Franc Bogovič 
pa je dejal, da je skupni ime-
novalec vseh naštetih ukre-
pov „neumna želja po cen-
tralizaciji te države“.

Svet regije Posavje je tako 
sprejel štiri sklepe, v katerih 
je izrazil odločno nasproto-

vanje ukinjanju manjših ob-
čin, načrtovani reorganiza-
ciji upravnih enot in drugih 
državnih organov, s čimer se 
neposredno poslabšuje kako-
vost storitev in življenja ljudi 
ter prejudicira obrise bodo-
čih pokrajin, ter delu zako-
na o financiranju občin, ki v 
imenu nacionalnega intere-
sa nedopustno krči finančna 
sredstva oddaljenih občin in 
nagrajuje večje centre. Svet 
regije je ob tem pozval vse 
politične stranke v Posavju k 
podpori tem predlogom in k 
ponovnemu podpisu deklara-
cije o ustanovitvi pokrajine 
Posavje. 
� Peter�Pavlovič

PSC PAIČ
Krška vas 28e, Brežice

VABI NA PREDSTAVITEV NOVEGA PEUGEOT 308, 
dne 18.10.2013 od 10. ure dalje. Tel. 07 49 59 059

Podpis za CeROD II brez vednosti 
posavskih družbenic
KRŠKO - Zaradi samovoljnega podpisa novomeškega župana 
Alojza Muhiča z grškim podjetjem Helector S.A. in Rikom iz 
Ribnice o izgradnji druge faze Centra za ravnanje z odpad-
ki (CeROD) v novomeškem Dolenjem Leskovcu so se na dan 
podpisa, 27. septembra, v Krškem sestali župani posavskih 
občin in sprejeli sklep, da bodo zahtevali sklic sveta župa-
nov vseh 15 partnerskih občin z območja Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja ter o nesprejemljivem odnosu do druž-
benic obvestili Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO). 
Kot sta dejala sevniški in krški župan Srečko Ocvirk in mag. 
Miran Stanko, novomeška občina kot vodilni partner v pro-
jektu posavske občine izključuje iz skupnih dogovorov o na-
vedeni investiciji, ki po njihovem mnenju ni realno načrto-
vana. Posavski župani so namreč že pred meseci opozorili, 
da se tonaža zaradi ločenega zbiranja odpadkov drastično 
znižuje in da je načrtovana 2. faza CeROD-a za 55 tisoč ton 
odpadkov letno, 200.000 prebivalcev ter v vrednosti preko 
30 milijonov evrov prenapihnjena in bi se kot takšna odra-
žala v drastičnem povišanju cen za uporabnike. Poleg tega 
so posavske občine že v izhodišču projekta družbenice se-
znanile, da bodo sodelovale v projektu pod pogojem, če se 
za investicijo pridobijo evropska sredstva iz finančne per-
spektive 2007-2013. Novomeška občina se namreč do kon-
ca preteklega meseca še vedno ni odzvala na poziv MKO, da 
dopolni vlogo za pridobitev sredstev z realno načrtovanimi 
parametri, navedena finančna perspektiva pa se izteče sre-
di tega meseca.  B. M.

Po dopoldanskem posvetu so 
vodja poslanske skupine SDS 
Jože Tanko ter poslanca mag. 
Andrej Vizjak in Tomaž Li-
sec na novinarski konferen-
ci predstavili svoja stališča in 
namen obiska v Posavju. Kot 
je povedal Tanko, so se za za-
četek novega kroga obiskov 
po regijah v Posavju odloči-
li, ker je Posavje zaokroženo 
področje z majhnim številom 
občin, ki ga težijo problemi, 
povezani s tihim prestrukturi-
ranjem državne uprave in ne-
izvajanjem nekaterih ključnih 
državnih projektov. Vizjak je 
nato predstavil štiri sklepe, ki 
so jih sprejeli na omenjenem 
delovnem posvetu. Poslanska 
skupina SDS nasprotuje doda-
tnim napovedanim obdavči-
tvam slovenskega podeželja 
(davek na nepremičnine, dvig 

katastrskega dohodka in do-
hodnine itd.), pričakuje, da se 
bodo evropska sredstva v novi 
finančni perspektivi porabila 
namensko, se pravi za zmanj-
ševanje razvojnih razlik med 
slovenskimi regijami, podpi-
ra prizadevanja spodnjepo-
savske statistične regije, da 
v novi pokrajinski razdelitvi 
Slovenije postane pokrajina in 
nasprotuje ukinjanju inštitu-
cij v regiji (davčni in carinski 
urad, OE Zavoda za gozdove, 
upravne enote …), ter poziva 
vlado RS, da pospeši najpo-
membnejše državne projekte 
v regiji (izgradnja HE na spo-
dnji Savi, izgradnjo odlagali-
šča NSRAO, 3. razvojna os in 
projekt Feniks). Lisec je do-
dal, da so tovrstni obiski po 
regijah ponavadi zelo dobro 

sprejeti. „Prav je, da se na 
današnjem obisku seznanimo 
s širokim spektrom delovanja 
tako gospodarskih družb kot 
raznih drugih ustanov, pred-
vsem pa je pomembno, da se 
glas Posavcev sliši v Ljubljano. 
Posavci se ne damo, ne damo 
pa niti naših inštitucij,“ je za-
ključil.

Vizjak: Ne pričakujemo 
usmiljenja
Tudi na javnih tribunah v 
Brežicah, Brestanici in Sevni-
ci, ki so sledile številnim obi-
skom posavskih gospodarskih 
družb in javnih zavodov, smo 
lahko slišali odločno podpo-
ro Posavju za ohranitev re-
gionalnih inštitucij in seda-

Poslanke in poslanci SDS na obisku
POSAVJE - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je 7. oktobra 
obiskala Posavje. V okviru celodnevnega obiska so poslanke in poslanci najve-
čje opozicijske stranke po delovnem posvetu v prostorih Mestne hiše v Brežicah 
na temo „Ukrepi vlade uničujejo slovensko gospodarstvo in podeželje“ v šestih 
skupinah opravili okoli 20 obiskov ustanov in podjetij v občinah Brežice, Krško, 
Radeče in Sevnica, zvečer pa sodelovali na treh javnih tribunah v Mladinskem 
centru Brežice, Kulturni dvorani Sevnica in na gradu Rajhenburg.

Poslanska�skupina�SDS�pred�Mestno�hišo�Brežice
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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
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Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
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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 – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 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: 26.800 izvodov

Naslednja številka (22/2013) bo izšla v 
četrtek, 24. oktobra 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
17. oktober.

nadaljevanje s str. 1

Investicija v obnovo Kultur-
nega doma Krško znaša do-
bra dva milijona evrov, od 
tega bo Občina v obnovo vlo-
žila dobrih 360.000 evrov, 
preostali delež pa bo pokrit 
z evropskimi in državnimi 
sredstvi. Kot je na seji med 
opisom načrtovanih del po-
vedal projektant Rok Poles 
iz Domino inženiringa Vele-
nje, bo v veliki dvorani za-
menjan odrski tlak, sam oder 
pa bo sestavljen iz treh dvi-
žnih odrov. Dvorano bo mo-
goče pregraditi v dva dela, 
obnovljene bodo stenske in 
stropne obloge, stoli, razsve-
tljava, izvedena digitalizaci-
ja kina, inštalirane zanke za 
slušno prizadete idr. Ob sa-
naciji garderob za nastopajo-
če bodo obnovljeni tudi pri-
tlični prostori z elektronsko 
garderobo, streha in ojačana 
nosilna konstrukcija. Svetni-
ce in svetniki so potrdili tudi 
Lokalni program za mladino.

Potem ko se izteka pogodba 
z Zavodom Regio kot dose-
danjim najemnikom in upra-
vljavcem Športno rekreativ-
nega centra Brestanica, so 
svetniki odločili, da se bo v 
prihodnje najemna pogodba 
sklepala na podlagi zbiranja 
javnih ponudb. V ta namen, 
kakor tudi same pregledno-

Družbeni položaj mladih vse slabši
KRŠKO - Krški občinski svet se je 3. oktobra sestal na 28. seji v tem mandatu. Med obravnavanimi in za 
javnost zanimivejšim točkami so bile potrditve investicijske dokumentacije za obnovo velike dvorane in 
spremljajočih prostorov v Kulturnem domu Krško, Lokalnega programa mladih in oddaja brestaniškega 
bazenskega kompleksa v najem.

sti sredstev, ki jih v obratova-
nje bazena namenja občina, 
bodo v komisijo za izbor ime-
novali tudi dva člana občin-
skega sveta. Ker so uporab-
niki na račun (ne)delujočih 
naprav, kot denimo okvar-
jenih tušev, in tudi same či-
stoče bazenske vode izre-
kli tudi večje število kritik, 
že tečejo pogovori s podje-
tjem Rudar Senovo, da bi ta 
ob kotlovnici prevzel v upra-
vljanje tudi bazen, medtem 
ko bi preostali del prevzel na-
jemnik. Ob tem je vodja od-
delka za družbene dejavnosti 
Andrej Sluga povedal, da je 
bila sama rekonstrukcija ba-
zena sicer zaključena v letu 
2010, a se je kasneje izkaza-
lo tako nekaj projektantskih 
napak kot tudi to, da cevo-
vod od termoelektrarne do 
bazena zaradi puščanja ne 
zagotavlja zadostne količi-
ne vode. Zato je občina v sa-
nacijo cevovoda vložila do-
datnih 14.000 evrov in s tem 
znižala strošek dobavljene 
vode iz TEB iz lanskih 8.200 
evrov na 3.300 evrov v leto-
šnjem letu. Občina je do se-
daj poleg vode plačevala tudi 
stroške energije, ogrevanja 
in zavarovanja, ob odpravi 
pomanjkljivosti pa je v obra-
tovanje bazena v letošnji se-
zoni vložila dobrih 10.000 

evrov in tako skoraj prepolo-
vila dosedanje stroške.

Svetniki so soglašali tudi o 
dokončni ureditvi razmerij 
med Občino Krško in družbo 
GEN energija o zagotavljanju 
nadomestnih zemljišč in na-
domestnih gradenj za lastni-
ke nepremičnin v naselju Vr-
bina. Zaradi uskladitve sodno 
ocenjenih vrednosti zemljišč 
na območju Vrbine in drugih 
območij sta sopodpisnika pri-
pravila nov sporazum, po ka-
terem bo družba GEN energi-
ja odplačno kupila zemljišča, 
ki jih je Občina zagotovila za 
preselitev Vrbincev, in sicer 
po ceni 33 €/m2. 

V nadaljevanju je v sklopu 
obravnave in sprejema Lo-
kalnega programa mladih za 
leti 2014-2015 vodja druž-
benih dejavnosti Sluga opo-
zoril, da se družbeni položaj 
mladih iz leta v leto poslab-
šuje, hkrati pa se njihov de-

lež v celotni populaciji tudi 
znižuje. Na podlagi analiz 
med najizrazitejšimi proble-
mi mladih v krški občini izsto-
pajo stanovanjska politika in 
reševanje prvega stanovanj-
skega problema, udejstvova-
nje mladih v družbenem ži-
vljenju, problem marginalnih 
skupin in zasvojenost mladih 
s sodobno tehnologijo. Sluga 
je poudaril, da bo potrebno, 
četudi je Občina Krško preje-
mnik certifikata Mladim pri-
jazna občina, v tej smeri še 
veliko postoriti. Za namen 
reševanja mladinske proble-
matike so v sklopu Lokalnega 
programa izoblikovali skupno 
26 ukrepov, ki se nanašajo na 
participacijo, izobraževanje, 
zaposlovanje mladih, mladin-
sko organiziranost, njihovo 
vključevanje v prostovoljno 
delo, zagotavljanje zdra-
vstvenega varstva, bivanjskih 
razmer, informiranje mladih 
in njivo mobilnost. 
 Bojana Mavsar

- čebulnice tulipanov
  - resa in ostale trajnice

- velika izbira nagrobnega peska vseh   
  debelin in barv
   - lončne krizanteme
- suho-naravni in svileni aranžmaji

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

AKCIJA
THUYA SMARAGD

AKCIJA
MAČICA SADIKA

LJUBLJANA, BREŽICE - Vlada RS je potrdila dogovor med Mi-
nistrstvom za obrambo in Občino Brežice o brezplačni odsvo-
jitvi nepremičnin, ki predstavljajo del nekdanjega Tehnične-
ga remontnega zavoda v Bregani (danes Poslovno-industrijska 
cona Slovenska vas). Kot smo že poročali pred časom, sta se 
ministrstvo in občina za prenos nepremičnin dogovorila v za-
meno za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastruk-
turo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske 
vojske na letališču v Cerkljah ob Krki. V skladu z dogovorom, 
ki ga je brežiški občinski svet potrdil že konec avgusta, se bo 
brezplačni prenos nepremičnin štel za izvedbo programov so-
financiranja v šestletnem obdobju za leta 2013-2018. Vlada 
je za podpis pogodbe o brezplačni odsvojitvi na strani Repu-
blike Slovenije pooblastila ministra za obrambo Romana Ja-
kiča.  P. P.

Vlada potrdila dogovor med MORS 
in Brežicami glede zemljišč

» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

VELIKA DOLINA – Župan občine Brežice Ivan Molan in di-
rektor podjetja Begrad d.d. Franc Panjan sta 8. oktobra v 
zbornici OŠ Velika Dolina podpisala pogodbo za energetsko 
sanacijo šole, ki bo drugo leto zaživela v varčnejši podobi.

Projekt energetske sanacije OŠ Velika Dolina bo izvajalo pod-
jetje Begrad d.d., v imenu katerega je direktor Franc Pa-
njan dejal, da je ravno energetska sanacija javnih objektov 
pravo izhodišče za spoprijem gradbeništva s krizo. Župan 
Ivan Molan je dodal, da je sanacija pomembna tudi z vidi-
ka občinske politike do šol, kajti ta šola je precej oddalje-
na od središča občine v Brežicah. „Vemo, da racionalizaci-
ja s strani vladne politike lahko pomeni tudi ukinitev kakšne 
od šol, vendar smo prepričani, da mora takšna šola, kot je 
Velika Dolina, zagotovo ostati, kar je pomembno tudi za ra-
zvoj samega kraja,“ je še povedal. Po besedah Anice Hribar, 
vodje občinskega oddelka za družbene dejavnosti, vrednost 
celotne investicije znaša 350.000 evrov, od tega je 230.000 
evrov evropskih sredstev. Pričakovan prihranek energije na 
letni ravni bo 146 MWh. V sklopu sanacije bodo zamenjali 
okna, vrata in streho, vgrajeni bodo termostatski ventili, iz-
delane izboljšave regulacijskega sistema v kotlovnici, ure-
jeno drugačno ogrevanje v telovadnici, in sicer z radiatorji, 
pripravila se bo sanitarna topla voda s toplotno črpalko. In-
vesticija, katere vodja bo Ivan Pavlakovič, se bo z deli na 
strojnih inštalacijah začela že letos, glavnina del se bo izva-
jala poleti 2014, učenci pa bodo novo šolsko leto 2014/15 že 
začeli v energetsko sanirani šoli. Pomočnica ravnateljice Ire-
na Komočar pa je dejala, da se zadnja leta ukvarjajo s pro-
blemi predvsem v času kurilne sezone, saj je njihov sistem 
za ogrevanje zastarel, se pogosto kvari ter je zelo neekono-
mičen in drag. Tudi stavba je slabo izolirana, zato se bo vse 
našteto z energetsko obnovo bistveno izboljšalo, bivanje v 
prostorih šole in vrtca pa bo postalo prijaznejše. 
 Rok Retelj

OŠ Velika Dolina bo obnovljena

Direktor�Begrada�d.d.�Franc�Panjan�in�župan�Ivan�Molan�
med podpisom pogodbe

KRŠKO – Poveljnik–direktor Poklicne gasilske enote Joško 
Žvar in Brigita Velše, direktorica družbe Mi Star iz Ljublja-
ne, ki je dobavitelj gasilske opreme, sta 8. oktobra podpi-
sala pogodbo o dobavi novega gasilskega reševalnega vozi-
la za reševanje z višin – avtolestev 32. Novo reševalno vozilo 

bo nadomestilo 33 let staro vozilo, ki je tehnično in tehno-
loško dotrajano. Vrednost nakupa novega reševalnega vozila 
znaša 578.280 evrov, od tega bo v višini dobrih 89 odstotkov 
ali okoli 516.000 evrov PGE Krško investicijo pokrila z lastni-
mi sredstvi, 62.000 evrov ali slabih 11 odstotkov vrednosti 
investicije pa bo zagotovila Občina Krško iz naslova požar-
ne takse in investicijskih sredstev za nabavo gasilske opre-
me. Reševalno vozilo znamke Metz Rosenbauer bo dobavlje-
no v začetku prihodnjega meseca in bo služilo za reševanje 
z višin, predvsem pa bo z opremo ustrezno vozilo za gaše-
nje vgrajene fotovoltaike na javnih, poslovnih in zasebnih 
objektih. Vozilo bo uradno predano namenu 1. marca priho-
dnje leto ob 33-letnici ustanovitve zavoda. 
 B. Mavsar 

PGE Krško v pričakovanju 
novega reševalnega vozila 

Joško�Žvar�in�Brigita�Velše�med�podpisom�pogodbe

njega statusa. Pri tem je mag. Vizjak v Brežicah ponovno  
izpostavil ministra Viranta, ki naj bi nameraval oblikovati 
osem upravnih okrajev, med katerimi seveda ni Posavja. »Pri-
hodnost Posavja mora biti stvar širšega političnega konsen-
za, ne pa neke kabinetne odločitve,« je dejal Vizjak in za-
tem poudaril: »Ne pričakujemo usmiljenja in ne posebnega 
zakona, čeprav spadamo v drugo, manj razvito polovico slo-
venskih regij. Zahtevamo sredstva, ki posavskim občinam 
pripadajo, saj se želimo hitreje približati Ljubljani, ne le po 
avtocesti, pač pa tudi po razvitosti.« 

Sicer so vse tri javne tribune nosile enak naslov »Novi in viš-
ji davki uničujejo gospodarstvo in podeželje«, zato so bili  
uvodni nagovori poslancev podobni in tudi v kasnejši razpra-
vi v stališčih poslancev in občinstva ni bilo opaznih razlik – 
slišati je bilo hude kritike sedanje Vlade in prepričanje, da 
bi bila ob nadaljevanju dela zadnje Janševe Vlade Slovenija 
v mnogo boljšem položaju, kot je sedaj. V Sevnici je na pri-
mer Zvone Černač v zaključku javne tribune dejal, da gre-
do ukrepi sedanje vlade v napačno smer in da vodijo v smer 
uničenja države. Tomaž Lisec pa je bil bolj optimističen, saj 
je menil, da »dela slovenske politike še ni zapustila zdrava 
kmečka pamet.«
 P. P., S. M., S. R., R. R.

Poslanke in poslanci SDS na obisku
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Fanika Pavlovič, Kostanjevica na Krki: Mi-
slim, da bi znala pomagati, odvisno seveda 
od poškodbe, bi pa v vsakem primeru najprej 
poklicala zdravniško pomoč. Ko pride do ka-
kšne hude situacije, se vsakdo nekako znaj-
de. Lahko pa bi bilo več tovrstnega usposa-
bljanja tako v šolah kot v podjetjih, pa tudi 

za ljudi v tretjem življenjskem obdobju, a so ponavadi takšni 
tečaji plačljivi in se jih ljudje ne udeležujejo.

Franc Drenik, Vihre: Z nudenjem prve po-
moči sem se kot poklicni šofer in stalni ude-
leženec v prometu dokaj dobro podučil in 
sem se na poti tudi večkrat znašel v situaci-
jah, ko sem moral nuditi prvo pomoč. Seveda 
osnovno prvo pomoč in v tolikšnem obsegu,  
da s tem nisem dodatno ogrozil ponesrečen-

ca. Menim, da znam zaustaviti krvavitev, ustrezno oskrbeti 
rano s povoji, nuditi umetno dihanje, pa še kaj.

Ida Resnik, Sevnica: Opravljen imam 80-urni 
tečaj prve pomoči, ki sem ga potrebovala na 
tekmovanjih Civilne zaščite, tako da bi nuj-
no prvo pomoč še znala nuditi ponesrečenki 
oz. ponesrečencu. Aparata za oživljanje žal 
ne bi znala uporabiti, ker nisem imela niko-
li priložnosti poskusno delati z njim. Tečaj 

prve pomoči, pa čeprav samo za osvežitev znanja, je ve-
dno dobrodošel.

Mateja Drobnič, Hrastje: Če bi bila v situa-
ciji, ko bi morala nuditi prvo pomoč, bi me 
bilo kar malo strah, saj bi prej naredila kaj 
narobe, kot pa pomagala, predvsem pri oži-
vljanju. Drugače se še nisem znašla v tej si-
tuaciji. Pred opravljanjem vozniškega izpita 
se sicer naučiš osnov nudenja prve pomoči, 

vendar pa sčasoma to pozabiš, zato bi bilo dobro, da bi to 
lahko na posebnih delavnicah obnovil.

Ko govorimo o varnosti, je na mestu tudi vprašanje, 
kako smo sami usposobljeni za nudenje prve pomoči. V 
kakšnem primeru bi znali pomagati in v kakšnem mor-
da ne? Bi se na splošno morali več posvečati tovrstne-
mu usposabljanju in izobraževanju?

anketa

Bi znali nuditi prvo pomoč?
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Vaša PGE je v prvi vrsti pri-
stojna za reševanje na ob-
močju občine Krško?
Res je, kot prva in udarna 
sila gasilsko javno službo iz-
vajamo na območju občine 
Krško, na podlagi pogodbe z 
Upravo RS za zaščito in reše-
vanje pa izvajamo tudi na-
loge zaščite in reševanja šir-
šega pomena ob nesrečah v 
cestnem prometu, nesrečah 
na vodi in z nevarnimi snovmi 
tudi na območju občin Bre-
žice in Kostanjevica na Krki, 
pa tudi v širšem Posavju, če 
smo vpoklicani. Na podlagi 
sklenjenih pogodb izvajamo 
požarno varnost v NEK, TEB 
in Vipapu, v teku pa so do-
govori, da se bomo vključili 
v požarno varovanje novega 
obrata tovarne Krka. V višini 
20 odstotkov vseh prihodkov 
na letni ravni se financiramo 
z javnimi sredstvi, 80 odstot-
kov sredstev pa pridobivamo 
z dejavnostjo na trgu, kamor 
so vključeni tudi pogodbeni 
partnerji in izvajanje naše 
lastne dejavnosti, ki jo pred-
stavlja servisiranje in proda-
ja gasilnih aparatov, pregled 
hidrantnega omrežja, izved-
ba požarnih redov in evaku-
acijskih načrtov itd.
PGE Krško se v Sloveniji uvr-
šča na četrto mesto po šte-
vilu izvedenih intervencij, 
teh opravimo letno med 
650 in 700. Na podlagi oce-
ne ogroženosti občine Krško 
kot naše ustanoviteljice ima-
mo sistemiziranih 61 delov-
nih mest, od tega zaposluje-
mo 50 operativnih gasilcev, 
ki delo opravljajo v štirih iz-
menah po t. i. ruskem turnu-
su, kar pomeni, da so ope-
rativni gasilci 12 ur v službi, 
24 ur doma ter 12 ur v nočni 
službi in zatem 48 ur doma. 

Po mednarodni raziskavi, v 
katero je bilo zajetih tudi 
1.000 slovenskih državlja-
nov, poklic gasilec še ve-
dno velja za najbolj zaupa-
nja vreden.
V Sloveniji imamo že več kot 
140-letno tradicijo gasilstva, 
v teh desetletjih pa se je pre-
ko nesreč tako doma kot v tu-
jini utrdilo spoznanje, da so 
gasilci prvi, ki nesebično nu-
dijo pomoč ljudem v nesreči. 
Prostovoljna gasilska društva 
so najbolj množično zastopa-
na društva tudi na našem ob-
močju, mi, ki poklicno izva-
jamo gasilsko dejavnost, pa 
imamo v primerjavi s prosto-
voljnimi gasilci še večji obseg 
strokovnega znanja, usposo-
bljenosti, izurjenosti in spe-
cialnosti na področju zaščite 
in reševanja. 

Poklicni gasilec je izposta-
vljen različnim nevarnostim 
in možnim poškodbam. Ko-
liko časa je gasilec psihič-
no in fizično sploh sposoben 
opravljati delo? 
Gasilec mora biti za opravlja-
nje svojega poklica v dobrem 
psihofizičnem stanju. Kandi-
dat za gasilca mora najprej 
opraviti 6-mesečno šolanje v 
gasilski šoli na Igu, po zaključ-
ku tega pa šele nastopi delov-
no mesto gasilca v enoti. Kar 
se osebne zaščitne opreme 
tiče, so naši gasilci opremlje-
ni z najmodernejšo opremo, 
ki je na svetovnem tržišču. 
Usposobljeni so za različ-
ne specialnosti, za ravnanje 
z nevarnimi snovmi, reševa-
nje iz jam, z višine, za reše-
vanje na vodi in iz vode, kar 
15 jih ima licenco potapljača 
ipd. Trije naši gasilci so tudi 
člani hitre državne interven-
cijske enote za posredova-
nje v naravnih in drugih ne-
srečah. Samih poškodb, ki bi 
jih naši gasilci dobili na inter-
vencijah, beležimo zelo malo. 
Vsekakor pa je dolžina opra-
vljanja tega poklica zelo indi-
vidualno pogojena. V kolikor 
ne gre za bolezen, je to in-
dividualno pogojeno s psiho-
fizičnim stanjem posamezni-
ka, za čim boljše ohranjanje 
le-tega pa morajo naši gasilci 
v fitnes prostoru, ki ga imamo 
v enoti, obvezno dnevno opra-
viti dve uri točno predpisanih 
psihofizičnih vaj, ki so primer-
ne za določeno starost gasil-
ca. Enota je zelo homogena, 
fantje imajo razvit izrazito 
kolegialen duh, ne le v služ-
bi, temveč tudi zasebno. Med 
njimi se zelo dobro počutim.

Sicer pa je poklic gasilec iz-
redno stresen, sploh v prime-
ru težjih nesreč. Vse odkar se 
je preselila policijska upra-
va v Novo mesto, se je pove-
čal obseg dela v tem smislu, 
da smo prvi na mestu nesre-
če v cestnem prometu in da 
morajo naši fantje tudi nuditi 
prvo medicinsko pomoč. Zato 
veliko pozornost posvečamo 
še dodatnemu usposablja-
nju na tem področju, hkra-
ti pa so usposobljeni za voz-
nike reševalnih vozil. Takšen 
primer je bila množična ne-
sreča v cestnem prometu na 
Senovem, ko so fantje morali 
ukrepati pred prihodom nuj-
ne medicinske pomoči in ob 
tem izvesti še zelo zahtevno 
reševanje poškodovanih s hu-
dimi telesnimi poškodbami in 
smrtno žrtvijo. Po interven-
ciji zelo zahtevna in stresna 
za gasilce je bila tudi nedav-
na nesreča na avtocesti s smr-
tnim izidom ponesrečenca in 
udeležbo konj, ki je bila pov-
sem specifična. Vsaka inter-
vencija je stresna, še poseb-
no, če so udeleženi otroci ali 
pa celo svojci ali bližnji znan-
ci samih gasilcev. Tudi takšne 
primere smo že imeli.

Kako je s prekrivanjem dela 
poklicne in prostovoljnih 
enot, ali prihaja pri tem do 
rivalstva?
PGE pri notranjih požarih, za 
gašenje katerih mora imeti 
gasilec licenco, v veliki ve-
čini intervencij na objektih 
ukrepa sama, medtem ko so 
prostovoljne enote aktivira-
ne pri travniških požarih, ne-
srečah in poplavah, kjer je 
poudarek na množičnosti in 

fizičnem delu ter nudenju 
logistične pomoči naši eno-
ti. V vsakem primeru pa, ko 
pride do dogodka v določe-
nem sektorju, mi alarmira-
mo tudi tamkajšnje PGD. O 
kakšnem rivalstvu ni govo-
ra, ker se moramo zaveda-
ti, da nihče ne postane po-
klicni gasilec čez noč, da so 
bili poklicni gasilci pred za-
poslitvijo prostovoljni gasil-
ci oziroma da so to še vedno 
v prostem času. Naša PGD so 
dobro usposobljena in imamo 
z njimi odlične odnose, prav 
tako kot z gasilskimi zveza-
mi in ostalimi institucijami.

V zadnjem obdobju lahko 
zasledimo vse več interven-
cij odpiranja vrat v zasebne 
in poslovne prostore, vozi-
la, pa tudi dimniških poža-
rov.
Do tehničnih ukrepov in in-
tervencij prihaja predvsem 
zaradi izgube ključev, pa tudi 
zaradi onemoglosti starejših 
ali bolnih oseb. V tem pri-
meru poseg opravimo ob pri-
sotnosti policije in tudi po-
magamo pri prenosu oseb. 
Izrazito v porastu pa so tudi 
dimniški požari, saj ljudje 
množično pri ogrevanju za-
menjujejo energente, preha-
jajo na trda goriva, ob tem 
pa posvečajo premalo pozor-
nosti stanju in starosti dimni-
kov, v katerih prihaja pogo-
sto do pregrevanj. Pri tem 
denimo v zadnjih dveh letih v 
občini Krško izrazito izstopa 
Senovo in tamkajšnji objekti 
stare rudniške kolonije. 

Kako pa se pripravljate za 
posredovanje na specifičnih 
objektih? In kako je z dosto-
pnostjo do objektov? 
Vsak objekt naših poslovnih 
partnerjev je specifičen. Ko 
prevzamemo požarno varova-
nje, izvajamo ukrepe, ki jih 
predpiše poslovni partner. 
Zanje se gasilci usposablja-
jo tako znotraj rednih uspo-
sabljanj kot na tistih, ki jih 
organizira poslovni partner. 
Praviloma so tudi interventne 
poti do objektov poslovnih 
partnerjev temu primerno 
označene in proste, tudi do-
stopi do individualnih hiš ne 
predstavljajo večjih proble-
mov, medtem ko so interven-
tne poti do večstanovanjskih 
objektov pogosto zaparkira-
ne, stanovalci na njih ali ob 
njih postavljajo razne ovire, 
denimo klopi, korita za rože. 
Če vzamemo za primer Krško 
kot največje naselje, imamo 
na Vidmu strnjeno blokovsko 
naselje z več devetnadstro-
pnimi bloki. Ti imajo na zu-
nanji strani vgrajene požarne 
lestve, po katerih pa bi tež-
ko spravili osebe z močnejšo 
konstitucijo, starejše ali obo-
lele, dvigalo pa v takšnih si-
tuacijah ne deluje, saj ni ele-
ktrike. V takšnem primeru 
PGE uporabi vozilo z dvižno 
ploščadjo. Ta je v letošnjem 
letu stara 33 let in ravno v 
tem tednu smo podpisali po-
godbo za nabavo gasilske av-
tolestve, primerne za reševa-
nje z višine 32 metrov. 

Tudi sam objekt PGE je že 
kar star in verjetno potre-
ben temeljite obnove?
Nujno potrebujemo nove ga-
raže in delno tudi nove pro-
store, obnovili pa bi tudi ob-
stoječi del, ki je bil zgrajen 
leta 1980. V letih 1998-2008 
je potekala predvsem zame-
njava vozil, saj so bila ne-
katera že močno iztrošena. 
Enota nujno potrebuje pet 
novih garaž, saj imamo po-
zimi in poleti pet vozil stal-
no zunaj, potrebovali bi tudi 
prostor za gasilski servis in 
skupne prostore za počitek. 
Narejeni so bili sicer idejni 
projekti, po enem od teh je 
bil objekt zasnovan na obsto-
ječi lokaciji, po drugem pa je 
bila predvidena novogradnja 
gasilsko-reševalnega centra 
na zemljišču, kjer se sedaj 
nahaja obrat Krke. Sedaj je 
aktualna le obstoječa loka-
cija, se pa pripravljamo na 
obnovo, saj je objekt ener-
getsko zelo podhranjen. Ob-
nova javnih zavodov v obči-
ni Krško poteka, pred nami 
so vzgojno—izobraževalne 
in druge ustanove, za njimi 
pa naj bi prišli na vrsto mi, 
predvidevamo in upamo, da 
v letih 2015-2016. 

Včasih slišimo trditve, da so 
gasilci ob izvozih prehrupni 
in da neupravičeno upora-
bljajo zvočne signale ... 
V kolikor prejmemo obvesti-
lo preko Regijskega centra za 
obveščanje, da je prišlo do 
nesreče z možnimi večjimi 
razsežnostmi in ogroženostjo 
premoženja in življenja lju-
di, smo dolžni, da izvozimo 
v roku ene minute z zvočni-
mi signali, medtem ko se teh 
ne uporablja pri tehničnih in-
tervencijah. Moram pohvaliti 

naše občane, da se v naspro-
tju s primeri iz drugih oko-
lij, predvsem na avtocestah, 
pri nas ustrezno odzovejo z 
odmikom vozil in upočasnijo 
vožnjo. Problem pa so pro-
metne konice v jutranjih in 
popoldanskih urah, najbolj 
v Krškem v smereh mosta, 
ki je ozko grlo. Ker se zave-
damo nevarnosti vožnje pod 
zvočnim signalom in adrena-
linom, je naš celoten kolek-
tiv z intervencijskimi vozili v 
ta namen opravil usposablja-
nje varne vožnje na poligonu 
v Avstriji.

Letošnja osrednja tema me-
seca požarne varnosti je 
»Začetni požar lahko poga-
site sami«. Zakaj?
Preventivi posvečamo celo-
letne aktivnosti, saj je zelo 
pomembno, da čim večjo 
osveščenost dosežemo že pri 
najmlajših populacijah. Pra-
viloma imamo vsako leto v 
mesecu požarne varnosti obi-
ske otrok iz vrtcev in šol, ra-
zen v letošnjem oktobru, ko 
smo v večjem obsegu zaradi 
remonta prisotni v NEK. Eva-
kuacijske vaje in prikaz naše-
ga dela izvajamo tudi na sa-
mih šolah in vrtcih. 
Sicer pa je priporočljivo, da 
bi bilo vsako gospodinjstvo in 
vozilo opremljeno z ročnim 
gasilskim aparatom. Temu 
področju v PGE dajemo ve-
lik poudarek, izvedemo vrsto 
preventivnih dejavnosti in 
pripravimo za občane cenov-
no ugodne akcije prodaje ga-
silnih aparatov. Glede na to, 
da je s strani občanov za na-
bavo le-teh iz leta v leto izka-
zan večji interes, tudi pri nas 
narašča osveščenost o nujno-
sti samozaščitnih ukrepov. 
 Bojana Mavsar

Joško Žvar, poveljnik-direktor Poklicne gasilske enote Krško

Delo gasilca je zahtevno in stresno
KRŠKO - V mesecu oktobru z namenom povečanja zavesti prebivalstva o pomenu zaščite in reševanja 
ter izvajanja preventivnih ukrepov na tem področju vsako leto poteka vrsta aktivnosti, ki jih tradicio-
nalno izvajajo tudi v Poklicni gasilski enoti Krško (PGE) kot edini poklicni formaciji v Posavju, ustano-
vljeni 1. marca 1980. S skupno več kot 40-letnimi gasilskimi izkušnjami jo kot poveljnik-direktor od 
leta 2010 vodi naš sogovornik, 55-letni Joško Žvar z Blance, diplomirani organizator dela, s činom viš-
ji gasilski častnik II. stopnje, ki je pred prihodom na PGE že 15 let poklicno služboval na Občini Sevnica 
kot višji svetovalec za zaščito in reševanje. Bil je namestnik poveljnika tamkajšnjega štaba CZ, vrsto let 
pa je tudi član občinske in regijske komisije za popis in ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah. 

Joško�Žvar



Posavski obzornik - leto XVII, številka 21, četrtek, 10. 10. 20134 IZ NAŠIH KRAJEV

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO cesta krških Žrtev 135F, 8270 krško, tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222 ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00           www.megadom.si

Vse za
groboVe

UGODNO eLeKTroNsKa
sVeČa bLaŽ

pesek, zemlja, sveče

120 DNI

218 €
MEGA CENA

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2013

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

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB5 KOEL 3 - 87 400 2 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 in 

PB5
192.010 4 5

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

KRŠKO - V uvodu letošnjega 
tedna otroka, ki poteka med 
7. in 13. oktobrom, je v pro-
storih Zveze prijateljev mla-
dine Krško potekalo srečanje 
predstavnikov otrok in men-
torjev s predstavitvijo leto-
šnje osrednje teme pod slo-
ganom „Kako je biti otrok v 
družbi“. Na to temo se bodo 
v tem tednu in vse do me-
seca marca prihodnje leto, 
ko bo tradicionalno organi-
ziran občinski otroški parla-
ment, zvrstile različne pri-
reditve, delavnice in šolski 
parlamenti. 

Kot je uvodoma dejal predse-
dnik ZPM Krško Vinko Hostar, 
današnja finančna in gospo-
darska kriza v družbi, posle-
dično pa tudi vse večja kri-
za vrednot, niso naklonjene 
brezskrbnemu odraščanju, 
saj se težka situacija odra-
ža tako v samih družinah kot 
tudi v širši družbi. Slednje so 
preko dela z mentorji v delav-
nicah na teme Vrednote, Kaj 
je družba?, Življenje otrok 
v družbi in Iz debate v akci-
jo predstavili tudi sami mladi 

VRBINA - Šolski center Kr-
ško-Sevnica in podjetje GEN 
energija sta v Informacij-
skem  središču GEN v Vrbini 
5. oktobra pripravila prire-
ditev za promocijo tehnike 
in tehničnih ved med mladi-
mi z naslovom „Tehnogenij 
si ti – tehnogenij svet vrti“.

Na prireditvi, ki je pred dve-
ma letoma nastala na pobu-
do ravnatelja krške strokov-
ne in poklicne šole Jožeta 
Pavloviča, so se približno 
200 mladim tehničnim nav-
dušencem z zanimivimi iz-
delki s področja tehnike 
in naravoslovja predstavi-
li dijaki Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica, k sodelovanju 
pa so pritegnili tudi osnovni 
šoli Boštanj in Sava Kladnika 
Sevnica in nekatera tehnična 
društva (npr. Radioklub Kr-
ško in Astronomsko društvo 
NEK Krško). Posebej pa so na 
letošnji prireditvi izpostavi-
li tri predstavitve: računal-
niško simulacijo delovanja 
HE na spodnji Savi, ki jo je 
v okviru projektnega sodelo-
vanja med ŠC Krško-Sevnica 
in GEN energijo pripravil di-
jak 2. letnika krške gimnazi-
je Žiga Vene ob mentorstvu 
Matjaža Cerarja in Svetla-
ne Novak, solarni avtomo-
bil, ki so ga predstavili di-
jaki iz Srednje tehnične šole 
Sisak, in formulo, ki so jo iz-
delali in predstavili študen-
tje Fakultete za strojništvo 
Univerze v Mariboru na čelu 
z nekdanjim dijakom krške 

Socialno podjetništvo – izziv za 
Posavje 
Ob zaključku prve faze projekta je bil dokončan 

dokument z naslovom Analiza razvojnih potencialov Posavja na 

področju socialnega podjetništva z akcijskim načrtom, v katerem 

ugotavljamo, da je za razvoj socialnega podjetništva v Posavju in 

neizkoriščenih potencialov pomembno obveščanje, izobraževanje 

in usposabljanje vseh akterjev družbe – javnih in  zasebnih inštitucij 

ter NVO. Večja povezanost omenjenih akterji na tem področju, bi 

omogočilo nove razvojne možnosti in nova delovna mesta. 

Aktivnosti v okviru projekta Socialno podjetništvo - izziv za Posavje se 

nadaljujejo z nadgrajevanjem treh najzanimivejših predlogov iz prvega 

dela projekta. Tako bodo v nadaljevanju izdelani poslovni načrti ter 

oblikovana promocija vseh treh podjetniških idej. 

Hkrati je na spletni strani www.skladdela.si oblikovana platformo, na 

kateri si lahko ogledate večino generiranih idej, njihovo nadgradnjo in 

razvoj, hkrati pa pričakujemo tudi vaše odzive – pripombe, komentarje, 

pobude. Naš cilj je vzpostavitev interaktivnega prostora (stičišča oz. 

e-inkubatorja) za izmenjavo mnenj, pobud med zainteresirano javnostjo 

in kreatorji idej. 

Razmišljamo tudi naprej – ugotavljamo namreč, da je poleg 

interaktivnega prostora potrebno vzpostaviti še fizični prostor izmenjav. 

Torej gre za to, da se je vsake toliko časa potrebno srečati, se pogovoriti 

in pričeti sodelovati na skupnih idejah, kar nas vodi k vzpostavitvi 

coworking prostora... Spremljajte nas na spletni strani.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje  

V tednu otroka učenci opozarjajo 
na krizo vrednot

udeleženci, ki so poudarili, da 
vrednote določajo vsakega po-
sameznika in ga delajo edin-
stvenega, da so te pomemb-
ne za življenje, nas bogatijo 
in delajo srečnejše. Kot po-
membno vrednoto so izposta-
vili prijateljstvo in druženje, 
katerega pa je vse manj, saj 
so se tako odrasli kot mladi za-
čeli zapirati vase in med štiri 
stene. Menili so, da je druž-
ba kot definicija resda sku-
pnost ljudi, ki jih povezujejo 
isti interesi, a pri tem priha-

ja do vse večjih razhajanj in 
razslojevanj, zaradi social-
nih stisk vse več tudi na sa-
mih šolah in razrednih skupno-
stih. Za blaženje teh kot eno 
izmed rešitev vidijo v aktiv-
nejšemu druženju, druženju 
staršev in učencev v popol-
danskem času, predlagajo pa 
tudi uvedbo rekreativnega od-
mora na šolah.  Izrazili so tudi 
prepričanje, da je družba vse 
preveč pesimistično naravna-
na, k čemur s poročanjem in 
poudarjanjem zgolj slabih no-
vic prispevajo velik delež tudi 
mediji, opozorili pa so še, da 
je družba preveč potrošni-
ško naravnana, ti vzorci pa se 
negativno prenašajo tudi na 
mlajše generacije. Delavnico 
Otroci in družba so zaključili 
s sporočilom, da je resda vča-
sih težko biti otrok, a je to v 
današnjih časih vseeno lažje 
kot biti odrasel. V sklopu tega, 
kako vse navedeno ponazoriti, 
pa so predlagali, da se na leto-
šnjo temo uprizori igra, da se 
za lajšanje težav in odpiranje 
pogovorov na to temo na šolah 
montira nabiralnik za sporoči-
la, predlagali so tudi organiza-
cijo medgeneracijskega špor-
tnega dneva, izvedbo ankete, 
čistilne akcije idr.  
 Bojana Mavsar

Predstavniki�učencev�so�opozorili,�da�tudi�sami�občutijo�
vse�večje�razslojevanje,�porast�nestrpnosti�in�odtujevanja.�

Tehnogeniji tretjič zavrteli svet

šole Urošem Grivcem.

»Želimo biti v središču ra-
zvoja tega prostora ob Savi 
in Krki, želimo, da bi ime-
la stroka še naprej veliko za-
četnico, saj v tem velikem 
energetskem bazenu nosijo 
razvoj, skrbijo za našo var-
nost ter za energijo za celo-
tno državo prav strokovnja-
ki iz našega prostora,« je v 
uvodnem nagovoru dejala di-
rektorica Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica mag. Alenka Žu-
raj Balog in spomnila tudi na 
mednarodni dan učiteljev, ki 
so ga obeležili ravno na ta 
dan. »Kvalitetni tehnični 
kadri so za skupino GEN iz-
rednega pomena, zato je v 
GEN energiji del naših dejav-
nosti v okviru Sveta energije 

usmerjenih tudi v spodbuja-
nje mladih za naravoslovje 
in tehniko. Poleg tega pa z 
veseljem sodelujemo z iz-
obraževalnimi institucija-
mi, kot je Šolski center Kr-
ško-Sevnica, ki s svežimi 
idejami in zagnanostjo svo-
jim osnovnim dejavnostim 
dodaja vrednost ter jih sku-
ša približati praksi in gospo-
darstvu,« pa je poudaril di-
rektor GEN energije Martin 
Novšak. Kako pomembno je 
sodelovanje med gospodar-
stvom in šolo, sta poudari-
la tudi vodja sektorja za sre-
dnje šolstvo na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Slavica Černoša 
ter župan občine Krško mag. 
Miran Stanko. 
� Peter�Pavlovič�

Študentje�mariborske�Fakultete�za�strojništvo�so�pred-
stavili t. i. študentsko formulo. 177-kilogramski dirkalnik 
z�48�konjskimi�močmi�doseže�najvišjo�hitrost�160�km/h,�
od�0�do�100�km/h�pa�pospeši�v�3,7�sekundah.

VELENJE/KRŠKO - Na 19. dr-
žavnem preverjanju ekip prve 
pomoči Rdečega križa in Civil-
ne zaščite, ki je potekalo 5. 
oktobra v Velenju, je sodelo-
valo skupno 14 ekip prve po-
moči, ki so predhodno zmagale 
na regijskih preverjanjih. Med 
sodelujočimi je bila najbolje 
ocenjena ekipa območnega 
združenja RK Slovenj Gradec, 
drugo mesto je osvojila eki-
pa Nuklearne elektrarne Krško 
in tretje ekipa Mestne občine 
Ptuj.  B. M.

Ekipa NEK druga
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Priznanje tudi Bojanu Bajcu
V članku z naslovom „Ob jubileju obnovili ribiški dom“ 
v prejšnji številki Posavskega obzornika smo nehote iz-
pustili enega izmed osrednjih nagrajencev na prireditvi 
ob 60-letnici Ribiške družine Kostanjevica na Krki – z re-
dom za zasluge I. stopnje Ribiške zveze Slovenije je bil 
nagrajen tudi Bojan Bajc, gospodar Ribiške družine Ko-
stanjevica na Krki in vodja čuvajske službe. Nagrajencu 
se iskreno opravičujemo. 

Organizatorji - Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slo-
venije, Grad Rajhenburg kot 
enota Kulturnega doma Kr-
ško, Občina Krško ter krška 
območna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
- so k pripravi pestre palete 
ustvarjalnih delavnic povabili 
posavske rokodelce, ki so na 
dvorišču gradu poleg ponud-
be in predstavitve na stojni-
cah pripravili tudi ustvarjalne 
delavnice. Med drugim prikaz 
izdelave rajhenburškega ko-
vanca, lončarskih izdelkov, 
izdelovanje sivkine soli za 
kopanje, lutk iz različnih ma-

terialov, papirnatih rož, roč-
nega vezenja, šivanja, plete-
nja ipd,, ob navedenem pa 
so za zainteresirane obisko-
valce pripravili individualne 
ali vodene oglede po razsta-
vah na gradu, konservator-
sko-restavratorsko delavnico 
na temo fresk in lesa, ogled 
največjega zbirnega tabori-
šča za izgon Slovencev med 
2. sv. vojno v nekdanjih graj-
skih hlevih in konjušnicah in 
predavanje Jožeta Drešarja 
o grajski dvonadstropni ro-
manski kapeli in njeni obnovi. 
Poseben program so pripravi-
li za najmlajše obiskovalce 
in družine, ki so si lahko po-
leg ustvarjanja v delavnicah 
ogledali tudi otroški predsta-
vi Cesarsko jabolko ter Mo-
dro pišče in aktivno sodelo-

V znamenju rokodelcev in čokoladnice
BRESTANICA -  Letošnji Dnevi evropske kulturne dediščine so pritegnili na prizorišča prireditev po po-
savskih krajih in občinah veliko obiskovalcev, največ 28. septembra na odprtje dnevov na grad Rajhen-
burg, kjer se je v ta namen zvrstil celodnevni program z osrednjima dogodkoma, otvoritvijo čokoladni-
ce ter slovesnostjo s predstavitvijo bogate kulturne dediščine naših krajev.

vali v gostujočem otroškem 
muzeju Hermanov brlog, ki 
sicer deluje kot edini otroški 
muzej v okviru Muzeja no-
vejše zgodovine Celje že od 
leta 1995. V sklopu dne sta se 
zvrstila tudi grajska osrednja 
dogodka, odprtje čokoladni-
ce gradu v predgradju oziro-
ma t. i. Moserjevi hiši in po-
poldanska uradna slovesnost 
ob odprtju letošnjih Dnevov 
evropske kulturne dedišči-
ne. Slednja je bila posveče-
na 100-letnici organiziranega 
varstva kulturne dediščine pri 
nas, v Zavodu za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije pa 

so stoletnico na gradu obele-
žili tudi z razstavo Sto let v 
dobro dediščine. 

Obujajo dediščino trapistov
Pod okriljem 15-mesečnega 
projekta Vpliv trapistov na 
posavsko podeželje, za kar 
so bila s strani Lokalne akcij-
ske skupine LAS pridobljena 
evropska sredstva, si partner-
ji v projektu (Kulturni dom 
Krško, Regionalna razvojna 
agencija Posavje, Gostilna 
Šempeter iz Bistrice ob Sotli 
ter Hiša trt, vina in čokolade 
Kunej iz Brestanice) prizade-
vajo obuditi del dediščine, ki 
so jo tako v kraju kot okolici 
zapustil na gradu Rajhenburg 
živeči trapisti med leti 1880  
in 1941. Mednjo sodi tudi iz-
delava nekdaj uveljavljene 

znamke čokolade Imperial, 
katero izdelavo in recepturo 
zanjo so rekonstruirali v Hiši 
trt, vina in čokolade družine 
Kunej iz Brestanice. V sklopu 
tega projekta, poimenovane-
ga Imperial, je bila ob izde-
lavi čokoladnih izdelkov ure-
jena in na sobotni slovesnosti 
tudi odprta čokoladnica. Kot 
je ob tem povedal nosilec de-
javnosti Aleš Kunej, so s so-
delovanjem v projektu poleg 
vinogradništva in trsničarstva 
vstopili tudi v svet čokolade: 
„Poleg čokolade v trapistovski 
ovalni embalaži smo pripravi-
li tudi dva čokoladna izdelka, 
to je bonboniera Harmonija 
Posavja in čokoladno tabli-
co s celimi lešniki, višnjev in 
borovničev liker ter še nekaj 
drugih proizvodov, kot novost 
pa tudi čokoladno vino.“ Ma-
rija Imperl, predsednica Lo-

kalne akcijske skupine LAS 
Posavje, ki je s Kunejem čo-
koladnico predala namenu, 
pa je k temu dodala, da je 
realizacija navedenega pro-
jekta dokaz, da se lahko s 
skupnimi močmi več in bo-
lje naredi ter s tem oboga-
ti prepoznavnost in ponudbo 
lokalnih in regionalnih izdel-
kov: „In da je program Lea-
der, ki ga oblikuje Evropska 
skupnost za razvoj podeže-
lja, zagotovo eden tistih se-
gmentov, ki lahko ob plodnem 
sodelovanju stroke in laikov, 
tako tradicije kot pogledov v 
prihodnost, ob veliko vložene 
energije, ki se stke, kadar se 
med seboj povežejo tisti, ki 
so tega vešči in tisti, ki ima-
jo želje in poslovne ambici-
je, rezultira tudi takšne pro-
izvode in tovrstne dogodke.“ 
 Bojana Mavsar 

Aleš�Kunej�in�Marija�Imperl�ob�otvoritvi�čokoladnice�v�
Moserjevi hiši

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 6. oktobra na dvorišču 
gradu Brežice tretje leto zapored organiziral Sejem roko-
delskih znanj. S svojimi dobrotami so se predstavile člani-
ce Društva kmetic Brežice, dogodek so popestrile skupine 
pevcev ljudskih pesmi in godci ljudskih viž, ob 11. in 13. 
uri pa sta bila organizirana tudi vodena ogleda muzeja.

Dogodek je bil namenjen prikazu rokodelskih obrti, predsta-
vitvi in prodaji izdelkov, zanj pa je bila letos zadolžena etno-
loginja dr. Ivanka Počkar, ki je izrazila veselje, da se je na 
povabilo odzvalo 40 rokodelk in rokodelcev. Vabili so jih od 
blizu in daleč, osrednji namen pri izboru pa je bil, da delijo 
z obiskovalci svoje znanje in veščine ne le v že izdelanem, 
temveč tudi v prikazih. Dr. Počkarjeva: »Veseli smo, da so se 
odzvale kar tri skupine rokodelcev, od tega dve skupini žensk, 
od katerih prve še znajo pokazati izdelavo slamnatih kit za 
slamnike, druge pa z nami delijo veščine predenja ovčje vol-
ne. Ribničana s suho robo sta razveselila s krošnjo suhe robe 
– Ribničani so namreč peš obiskovali posavske kraje še dol-
go po drugi svetovni vojni in prodajali suho robo ter pletene 

izdelke.« Na sejmu so prika-
zali tudi klekljanje, vezenje, 
kvačkanje, pletenje, lončar-
jenje, izdelavo nakita iz lesa, 
stekla in tekstila ter šopkov 
in aranžmajev iz suhih rož. 
Počkarjeva je še izpostavila, 
da zgodovina sejmov seže da-
leč v preteklost, ko so ponu-
jali svoje blago na stojnicah, 
postavljenih v bližini mestne 
hiše ali okoli cerkva, zlasti ob 
žegnanjih in po mašah ter ob 
praznovanjih godov svetni-
kov, po katerih so cerkve do-
bile ime. V Brežicah najbolj 
na Rokovo, Lovrenčevo in An-
tonovo. N. Jenko S.

Sejem rokodelskih znanj

Dr.� Ivanka�Počkar�med�izdelovalkami�slamnatih�kit�za�
slamnike

Organizatorji�so�v�sodelovanju�s�posavskimi�rokodelci�pri-
pravili�številne�ustvarjalne�delavnice.

Renata Rožman s. p.,
Tovarniška 10, Brežice,
Tel.: 040 / 298 - 634

Do konca oktobra z letakom 
super ugodne otvoritvene cene:

  5 x limfna drenaža 
 z IR toploto 45 min 40 EUR
 8 x 30 min masaže hrbtenice 
 in nog na Žad postelji 50 EUR
 Hot stone masaža samo 
 30 EUR (vzameš 5+1 gratis)

Možnost nakupa darilnih bonov. 
Ob tem tudi pozornostno darilce. 

KRŠKO – Z žrebanjem in podelitvijo nagrad mladim bral-
cem so 24. septembra v mladinskem oddelku Valvasorjeve 
knjižnice zaključili enoletni projekt Kdor bere, je car! Ob 
tej priložnosti so med zbrane bralce povabili slovenskega 
otroškega in mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana. 

Direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović je ob tem po-
vedala, da so projekt uvedli z namenom spodbujanja branja 
kvalitetne literature v predšolskem obdobju in za osnovno-
šolce: „Celoten projekt je zasnovan kot promocija  kvalite-
tnega branja, hkrati pa želimo z njim sporočiti, da je bra-
nje nekaj zabavnega, lepega, doživetega, skratka carskega.“ 
V ta namen so pripravili sezname kvalitetnih knjig po sta-
rostnih stopnjah in vse mlade bralce, ki so v obdobju ene-
ga leta prebrali deset knjig s seznama, nagradili z majhnimi 
praktičnimi nagradami, šest od njih, katerih imena je izžre-
bal gostujoči pisatelj Primož Suhodolčan, pa je prejelo na-
grade nekoliko večje vrednosti (nagrade so prispevala pod-
jetja Evroelektron, Hervis, Kostak, NEK, Turistična agencija 
Boom, Terme Čatež in Zavarovalnica Maribor - PE Novo me-
sto). V dobro uro in pol trajajočem druženju Primoža Su-
hodolčana z bralci krške knjižnice je pisatelj le-te svojimi 
zgodbami dodobra nasmejal, nič manj, kot ti radi posežejo 
in uživajo ob branju njegovih knjig, ki so že več let v vrhu 
najbolj branih knjig. Kot sam avtor tudi te vsebujejo veliko 
mladostne razigranost, besednih iger, domišljijskega humor-
ja in akcijske komedije. V letu 2012 je število izposoj Suho-
dolčanovih knjig preseglo 60.000, kar je največ med sloven-
skimi pisci za mlade. 
 Bojana Mavsar 

Kdor bere, je car!

Nagrajeni�„carji“�s�pisateljem�Primožem�Suhodolčanom�
(zadaj)
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Komisija v sestavi Marte 
Kralj, Jožeta Lovenjaka, 
Ivanke Černelič Jurečič in 
Anite Kranjc je svoje delo 
opravila po pravilniku Turi-
stične zveze Slovenije, a pri 
ocenjevanju ni imela lahke-
ga dela. V kategoriji manj-
ša mesta v regiji Posavje je 
prvo mesto osvojilo Senovo. 
V kategoriji srednjih mest je 
prvo mesto pripadlo Breži-
cam, drugo je osvojila Sevni-
ca, tretje Krško. V kategoriji 
izletniški kraji je prvo mesto 
osvojila Kostanjevica na Krki, 
drugo Sromlje. Senovo, Breži-
ce in Kostanjevica na Krki se 
bodo za dobro uvrstitev po-
tegovali še na državnem oce-
njevanju. »Vsa ta priznanja 
so spodbuda, da bomo v bo-
doče delali še boljše,« je po 
prejemu priznanja dejal žu-
pan občine Kostanjevica na 
Krki Mojmir Pustoslemšek. 
Na prireditvi, ki jo je povezo-
vala Vesna Perko, je Turistič-
na zveza občine Sevnica po-
delila še posebna priznanja. 

Regijski zmagovalci Senovo, Brežice
in Kostanjevica na Krki
SEVNICA - Na svetovni dan turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, in v letu, ko Turistična zveza ob-
čine Sevnica praznuje deset let delovanja, so v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu podelili 
regijska priznanja v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna, v katerem so sodelovale turistič-
ne zveze občin Sevnica, Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki. 

Za prizadevanja pri ohranja-
nju etnološke dediščine in za 
lepši videz domačega kraja je 
priznanje prejela družina Vr-
tovšek s Kompolja, za urejen 
videz kraja krajanke in kra-

jani Studenca, Boštanj pa za 
najlepše urejeno vaško jedro. 
 
Zbrane na prireditvi je uvo-
doma pozdravil baron Mo-
scon, s solo nastopom pa je 

navdušila mlada pevka Suza-
na Mirt. Aktivnosti, ki so po-
tekale v okviru projekta Moja 
dežela - lepa in gostoljubna 
v sevniški občini, je predsta-
vila predsednica sevniške tu-
ristične zveze Cveta Jazbec. 
Ob tem je poudarila, da smo 
turizem ljudje, kar se odra-
ža tudi v naši gostoljubnosti. 
Predsednica brežiške turistič-
ne zveze Milena Vranetič je 
čestitala Turistični zvezi obči-
ne Sevnica za 10-letnico delo-
vanja ter na kratko predsta-
vila potek letošnjega regijska 
ocenjevanja, katerega koor-
dinatorica je bila Turistična 
zveza Občine Brežice. Direk-
torica KŠTM-ja Mojca Pernov-
šek je pohvalila delo sevniške 
turistične zveze in samega 
projekta Moja dežela - lepa in 
gostoljubna. »Turizem se raz-
vija tudi kot gospodarska de-
javnost,« je dejal sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk in pohvalil 
turistična društva, ki delujejo 
povezovalno. 
 Smilja Radi, foto: R. P.

Prejemniki�priznanj� s�predsednico�sevniške�turistične�
zveze�in�moderatorko�prireditve
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Svetovni dan turizma so tokrat na Svibnem obeležili nekoliko 
drugače. Že pred časom se je izkazalo, da je turistična tab-
la na Svibnem precej dotrajana in da ne ustreza več niti no-
vim smernicam niti potrebam obiskovalcev. Tudi zato so se 
Krajevna skupnost Svibno, JZ KTRC Radeče, Zavod za goz-
dove Slovenije, Sklad RS za kmetijska zemljišča in študijski 
krožek Od vznika do evra odločili, da s skupnimi močmi in 
ob podpori Občine Radeče izdelajo novo informacijsko tab-
lo, ki bo ustrezala tudi smernicam Študije o izdelavi infor-
macijskih in pojasnjevalnih tabel. 

Nova informacijska tabla obi-
skovalce opozarja na najpo-
membnejše znamenitosti s 
področja naravne in kulturne 
dediščine ter s pomočjo ze-
mljevida, na katerem so ozna-
čene znamenitosti in vsi najpo-
membnejši turistični ponudniki, 
nudi prve in najpomembnejše 
informacije o kraju.

Otvoritev informacijske table 
na Svibnem so z nekaj bese-
dami pospremili podžupan ob-
čine Radeče Janez Prešiček, 
direktorica JZ KTCR Radeče 
Marija Imperl, vodja OE ZGS 
iz Brežic Niko Rainer, revirni 
gozdar Jože Prah ter predsednik KS Svibno Janez Kmetič. 
S kulturnim programom so se tudi tokrat izkazali učenci Po-
družnične šole Svibno. 

S Svibnega so se obiskovalci nato odpravili do Jatne, kjer je 
sledila še otvoritev pojasnjevalne turistične table pri izviru 
Jatna biser, ki je pred kratkim s pomočjo pridnih rok doma-
činov dobil povsem novo podobo. 

Pojasnjevalna tabla z naslovom »Voda je vir življenja« ob stu-
dencu na Glažutnici obiskovalce opozarja na življenjski ci-
kel vode ter na njen pomen v vsakdanjem življenju. O tem 
je prisotnim uvodoma spregovoril Jože Prah, saj se ta tre-
nutek večina izmed nas sploh še ne zaveda, kako veliko in 
pomembno bogastvo je voda, zato je skrajni čas, da se ne-
hamo do nje obnašati tako mačehovsko. Po otvoritvi so se 
zbrani okrepčali pod kozolcem »Pr Erjavčani« na kmetiji Iva-
na Knapa v Kotah.

� Tekst�in�foto:�JZ�KTRC�Radeče

Otvoritev turistično 
informacijskih tabel na 
Svibnem in v Jatni

Častni krajan je postal Miha-
el Butara – Aleks, ki je v do-
mačih Cerkljah končal osnov-
no šolo, se izučil za mizarja 
in bil med 2. svetovno voj-
no vključen v legendarno 14. 
divizijo, nato pa deloval na 
mnogih pomembnih vojaških 
dolžnostih v zveznem sekre-
tariatu v Beogradu, Maribo-
ru in Ljubljani, med drugim 
je med letoma 1973 in 1979 
v vladi RS opravljal dolžnost 
ministra za obrambo. Bil je 
dovolj odločen, da je zago-
tovil sredstva za obnovo le-
senega mostu čez Krko v 
Cerkljah in gradnjo novega v 
Krški vasi. Plaketo KS Cerklje 
je dobil Jernej Zorko st. iz 
Župeče vasi, upokojeni ume-
tnostni kovač, ki je bil kot 
obrtnik vedno pripravljen 
pomagati raznim krajevnim 
društvom, tako finančno kot 
s svojimi kovaškimi izdel-
ki. Priznanja KS so preje-
li Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Cerklje ob Krki za 110 
let delovanja, Anton Lajko-
vič iz Črešnjic za dolgoletno 
delo na področju infrastruk-
ture v KS in župnik v Cerkljah 
mag. Janez Žakelj za delo 
na kulturnem področju.

Zbrane na prireditvi je na-
govoril predsednik sveta KS 
Cerklje Vojko Pavlovič, ki 
je poudaril, da leto 2013 ni 
bilo naklonjeno investici-
jam, saj razpoložljiva sred-
stva niso zadostovala niti za 
tekoče delovanje KS. Kri-
va je bila predvsem huda 
zima, ki je odnesla večino 
sredstev. „Želim si, da bi v 
zadnjem letu mojega man-
data svojemu nasledniku za-
pustil finančno stabilnejše in 
z investicijami pokrito delo. 
Želimo pa si tudi še boljše-
ga sodelovanja in komunici-

Zaradi hude zime brez investicij 
CERKLJE OB KRKI – 5. oktobra, tri dni pred praznikom Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, ki ga obele-
žujejo v spomin na 8. oktober 1922, ko je bila v Cerkljah otvoritev mostu čez reko Krko, je v dvorani 
gasilskega doma v Cerkljah potekala osrednja prireditev, na kateri so med drugim podelili naziv častne-
ga krajana, plaketo in tri priznanja KS Cerklje ob Krki. 

ranja z Občino Brežice ter 
postavk v občinskem prora-
čunu, v katerih je omenjena 
naša KS,“ je dejal Pavlovič. 
V imenu Občine je krajane 
pozdravila direktorica ob-
činske uprave Irena Rud-
man in povedala, da vse le 
ni tako pesimistično, kot je 

predstavil njen predhodnik, 
saj je Občina finančno za-
ključila lani izveden projekt 
obnove lokalne ceste Brvi–
Stojanski vrh, poleg tega pa 
aktivno urejajo dokumenta-
cijo za izgradnjo vodohrana 
Pirošica, kljub temu da niso 
dobili sofinanciranja lokalne 

infrastrukture s strani MORS. 
Posebej pa velja izpostavi-
ti investicijo v OŠ Cerklje, 
ki bo po dozdajšnjih ocenah 
vredna dobrih pet milijonov 
evrov. Na Občini so že začeli 
z izvedbo arhitekturnega na-
tečaja, ki naj bi prinesel za 
šolo in okolje najbolj opti-
malno rešitev. V naslednjem 
letu načrtujejo pridobitev 
projektne dokumentacije in 
gradbenega dovoljenja, sama 
investicija pa naj bi se izva-
jala leta 2015. Na prireditvi, 
ki jo je povezovala Ana Mari-
ja Duhanič, so nastopili Nuša 
Špiler, učenci 3. razreda OŠ 
Cerklje, Koledniki iz Bušeče 
vasi, Peter Dirnbek in Franc 
Vegelj z ansamblom. Sledi-
lo je druženje krajanov, ki so 
si lahko ogledali tudi razsta-
vo del likovne kolonije Doga 
tempore ex Cvičkorel 4.
 Rok Retelj

Nagrajenci�KS�Cerklje�ob�Krki�za�leto�2013�s�predsedni-
kom�Vojkom�Pavlovičem

Na prireditvi v okviru dnevov slovenskega turizma, ki je bila 
v torek v Podčetrtku, so razglasili rezultate državnega oce-
njevanja v projektu Moja dežela - lepa in gostoljubna. Ko-
stanjevica na Krki je osvojila drugo mesto v kategoriji izlet-
niških krajev, za Olimjem in pred Ribnico na Pohorju.
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Z lastnimi prostori v starem 
mestnem jedru Krškega, v ka-
tere so se vselili v letu 2008, 
so v društvu pridobili kvalite-
tne pogoje za delovanje in 
izvajanje aktivnosti. Po bese-
dah sekretarke Vlaste Moškon 
v ta sodijo razna predavanja 
in predstavitve, športna udej-
stvovanja, druženja, obeleže-
vanje prazničnih in posebnih 
dni, izleti in vrsta delavnic, 
ki jih pripravijo za člane. Pri 
tem je še posebej izpostavila 
sodelovanje z Ljudsko univer-
zo Krško, s katero so uspešno 
zaključili projekt Spoznajmo 
se, slišimo se. V sklopu tega 
so izvedli več predstavitev 
slovenskega znakovnega je-
zika po vrtcih in šolah, sicer 
pa tečaj znakovnega spora-
zumevanja vsaj enkrat letno 
v društvu organizirajo tudi za 
člane, njihove svojce in zu-
nanje zainteresirane občane. 
Vse od leta 1999 sodelujejo 
tudi z Valvasorjevo knjižni-
co Krško, s katero so se le-
tos udeležili predstavitve 
Bralnega društva Slovenije 
v Cankarjevem domu v Lju-
bljani, na kateri so predstavi-

BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja – podružnica Po-
savje je 27. septembra v Viteški dvorani Posavskega muze-
ja Brežice pripravilo kulturno prireditev, posvečeno sve-
tovnemu dnevu srca, ki ga svet obeležuje 29. septembra. 
Pri preprečevanju bolezni srca je najpomembnejša ozave-
ščenost, zato se preventiva bolezni srca in ožilja začne že 
v zgodnjem otroštvu z dobrimi zgledi staršev glede pravil-
ne prehrane, telesne dejavnosti in izogibanja razvadam.

Slavnostni pozdrav in nagovor publiki 
in vsem, ki se v kakršni koli obliki po-
svečajo srcu, je v poetično razmišlju-
joči obliki daroval predsednik društva 
Franc Černelič. Naj izpostavimo ne-
kaj njegovih misli: »Ko je bilo, ko je 
in ko bo v mami začeto novo življe-
nje, se začne oblikovati tudi novo nad-
vse pomembno mišičevje kasnejšega 
novorojenčka. Pravimo mu srce. Naj-
prej je mamino srce tisti vitalni organ, 
ki omogoča začetek novega življenja. 

Mama, ne glede na to, kje živi, kakšne polti je in kateri je-
zik uporablja za sporazumevanje, bogata ali revna, izobra-
žena ali neuka, je pogojnik novega življenja.« Srce v mami 
se oblikuje v novem telesu fantka ali punčke. »Tako pomem-
ben organ življenja je skrit in zavarovan v prsih. Lahko raz-
kazujemo lep obraz, lepo postavo, negovane roke in noge. 
Kakšen pomen ima vse to, če ne poznamo srca? Toda srca ne 
moremo videti in ga razkazovati. Otipamo lahko njegovo bi-
tje na roki ali vratu. Če prislonimo uho na prsi ljubljene ose-
be, lahko slišimo bitje njenega srca. Srca ne moremo kupiti 
tako kot avtomobilski motor z večjo ali manjšo zmogljivostjo 
in zagotovljenim rokom za delovanje brez napak. Ni ga zne-
ska, ki bi to omogočal. Pravičnost je v tem.« Svetovni dan 
srca, tako Černelič, je gibanje, ki krepi zavedanje o srcih 
vseh vrst, da bomo bolj pravični do svojega srca in src vsega 
sveta.. Hkrati je cilj gibanja, da do leta 2025 vsaj za 25 od-
stotkov zmanjšamo umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja.
Predsednik Černelič, povezovalca Robi Petan in Anja Urek 
ter učenci OŠ Brežice so s svojimi ustvarjalnimi izdelki spo-
mnili, da sta pesništvo in proza polni »src«, pomembnih v 
pojmih, pridevnikih in besednih zvezah. Od srca do srca je 
za veselje valovala glasba Citrarskega orkestra Glasbene šole 
Brežice z dirigentko Anito Veršec in odličnimi solisti.
� Natja�Jenko�Sunčič,�foto:�M.�Tokić

Zvok srca je vsem enak, 
naj bodo tudi možnosti enake
KRŠKO - Ob mednarodnem dnevu gluhih in naglušnih so v krškem Društvu gluhih in naglušnih Posavja 
25. septembra pripravili dan odprtih vrat z bogato pregledno razstavo aktivnosti in socialnih programov, 
ki jih izvajajo. V 51. letu delovanja je v društvo, ki ga kot predsednik vodi Bogdan Kuhar, vključenih 
430 gluhih in naglušnih članov iz občin Krško, Brežice, Sevnica ter Kostanjevica na Krki. 

li projekt Veselim se in živim 
s knjižnico. Z navedene pri-
reditve so odšli z novim spo-
znanjem, je povedala Moško-
nova, kar lahko služi za zgled 
tudi ostalim institucijam na 
lokalni in državni ravni, da 
je Valvasorjeva knjižnica edi-
na v slovenskem prostoru, ki 
aktivno sodeluje s tovrstnim 
društvom. Vsak mesec člani 
preko knjižničarke Antonije 
Amon, ki prinese različno li-
teraturo, predvsem uporab-

ne zdravstvene, kuharske in 
druge priročnike, preko pre-
vajanja vsebin v znakovni je-
zik pridobivajo nova znanja, 
ki jih nadgradijo tudi v delav-
nicah. Tako so se denimo pre-
ko literature seznanili tudi z 
uporabo zelišč, zelenjadaric 
in sadja v zdravstvene, kuli-
narične in druge namene, v 
ta namen pa na pobočju za 
društvenim objektom spo-
mladi letos uredili tudi ze-
lenjavni in zeliščni vrt, s ka-

terega so vse do jeseni tudi 
uživali bogato bero pridelkov. 

Vidno in dobro društveno delo 
so prepoznali tudi na Občini Kr-
ško, ki je ob lanskoletni 50-le-
tnici delovanja društvu podeli-
la znak občine Krško, žal pa so 
gluhe in naglušne osebe na na-
cionalnem nivoju še vedno edi-
na kategorija invalidov, ki nima 
priznane pravice do nobenega 
tehničnega pripomočka in re-
habilitacije. Neenakost v pri-
merjavi z drugimi kategorijami 
invalidov naj bi sicer odpravil 
zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov, sprejet že pred tre-
mi leti, a se ta žal v praksi še 
ne izvaja. Na slednje so v Zvezi 
gluhih in naglušnih in v njej de-
lujočih društvih ponovno opo-
zorili na septembrski slovesno-
sti ob mednarodnem dnevu 
gluhih in naglušnih v Novi Gori-
ci, ki so jo naslovili: „Zvok srca 
je vsem ljudem enak, naj bodo 
tudi možnosti enake“. Upati 
je, da se bo sporočilni pomen 
tega vendarle dotaknil več src 
in naletel tudi na odprta ušesa 
slišečih ljudi. 
 Bojana Mavsar

Ob�mednarodnem�dnevu�gluhih�je�društvo�obiskal�tudi�žu-
pan�mag.�Miran�Stanko�(tretji�z�desne),�poleg�njega�se-
kretarka�Vlasta�Moškon,�predsednik�Bogdan�Kuhar,�knji-
žničarka�Anonija�Amon�in�nekaj�članov�društva.�

Srca ne moremo kupiti ...

Franc�Černelič

Znebite se dlak do naslednjega poletja

V primeru nakupa 10-ih tretmajev še dodatni 10% popust.

bikini linija, pazduhe, brčice:
     19,50 EUR
noge do kolen, roke do komolca,
moška prsa, hrbet:
     29,50 EUR
cele noge ali cele roke:
     49,50 EUR

www.paradiso.si

Udeležence so seznanili tudi 
s težavami, s katerimi se soo-
čajo pri socialnem vključeva-
nju socialno izključenih. „Če 
želimo kvalitetno živeti, mo-
ramo nekaj narediti in namen 
našega društva je integracija 
oseb s cerebralno paralizo in 
drugimi invalidnostmi v življe-
nje širše družbene skupnosti 
ter zagotavljanje enakih mo-
žnosti, kot jih imajo drugi dr-
žavljani na vseh življenjskih 
področjih in v vseh življenj-
skih obdobjih. Tudi te osebe 
si zaslužijo kvalitetno in do-
stojno življenje in mi smo ti-
sti, ki jim lahko pomagamo,“ 
je dejala predsednica Dru-
štva Sonček Posavje Nataša 
Solomun. Po njenih besedah 
otroci in mladostniki nimajo 
na voljo zadosti terapij, zato 
morajo starši sami plačevati 
terapije, če želijo, da otrok 
napreduje in živi brez bole-
čin. V posavskem društvu, ki 
šteje 340 članov, od tega je 95 
invalidov, imajo dva terapev-
ta, ki v junija letos odprtih te-
rapevtskih prostorih izvajata 
terapijo therasuit in kinezio-
terapijo, kar otrokom, mlado-
stnikom in odraslim osebam s 
cerebralno paralizo in drugimi 
oblikami invalidnosti izboljša 
stanje gibanja, odpravi bole-

Za okolje, ki bo sprejemalo drugačne
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Centru Sonček Krško, ki deluje na Ulici MDB v Leskovcu pri Krškem, so na 
svetovni dan cerebralne paralize, ki ga obeležujemo 2. oktobra, pripravili dan odprtih vrat. Obiskoval-
cem, med katerimi so bili tudi posavski župani, so predstavili delo varstveno-delovnega centra, svoje 
izdelke, dejavnosti in programe, ob tem pa so pripravili tudi pester kulturno zabavni program.

čine, sprošča mišični tonus, 
izboljša gibljivost, skratka, 
olajša življenje. V Sončku se 
zavzemajo tudi za uveljavi-
tev „ene šole za vse“, kajti 
tudi otroci s posebnimi potre-
bami bodo nekega dne mora-
li zaživeti v realnem svetu in 
med zdravimi vrstniki, pa tudi 
zdravi otroci morajo spozna-
ti, da obstajajo tudi drugač-
ni vrstniki, ki so v življenju 
za marsikaj prikrajšani. „Iz 
izkušenj lahko povem, da ni 
problem v otrocih, da ne bi 
sprejemali drugačnosti, tem-
več je problem v odraslih, ki 
se velikokrat obračajo stran, 

ne želijo in nočejo zdrave-
mu otroku razložiti, zakaj je 
otrok na vozičku in ga tako 
rekoč umikajo od drugačno-
sti. Problem je v glavah od-
raslih in problem so neuspo-
sobljeni in neprilagodljivi 
učitelji, predvsem v osnov-
nih šolah,“ je zaključila So-
lomunova.  

Varstveno delovni center 
Sonček, ki ga vodi Tanja Kav-

čič, ima v skladu z leta 2009 
razpisano koncesijo države 
(le) šest uporabnikov. „Upa-
mo, da bo kmalu razpisanih 
še več mest, saj imamo do-
volj velik prostor in osebe na 
čakalni listi, pa tudi nekaj 
mladostnikov, ki bodo konča-
li šolanje, se bo moralo ne-
kam vključiti,“ pravi Kavči-
čeva. Za uporabnike skrbita 
dva zaposlena, pomagajo pa 
si tudi z javnimi delavci, pri-
pravniki, praktikanti in pro-
stovoljci. „Naš VDC deluje po 
načelu normalizacije, se pra-
vi, da si prizadevamo za ta-
kšno družbeno okolje, ki bo 
sprejemalo drugačnost brez 
vrednostnih predznakov in 
da ima vsakdo enakopravne 
možnosti, ne glede na fizično 
ali intelektualno oviranost,“ 
še dodaja Kavčičeva. Kot je 
še dejala, so v težavnem po-
ložaju zlasti tisti, ki po kon-
čanem šolanju težko pridejo 
do službe in ostanejo doma, 
ker se brez statusa invalida 
ne morejo vključiti v njihov 
center.
� Peter�Pavlovič

Predsednica�posavskega�Društva�Sonček�Nataša�Solomun�
med�uporabniki�varstveno�delovnega�centra

SEVNICA - Na Rdečem križu Sevnica za pomoč zaprosi vse več 
ljudi. K njim prihaja že več kot 700 prejemnikov pomoči, z dru-
žinskimi člani pa je ta številka skoraj 1500. Na leto razdelijo od 
26 do 28 ton hrane. V letošnjem letu so že nekajkrat ostali brez 
paketov pomoči, zato so začeli z akcijo zbiranja hrane po trgo-
vinah, kjer lahko občani kupijo in v nameščene vozičke odložijo 
pakirane izdelke z daljšim rokom trajanja. V sevniški občini so 
zbiralniki nameščeni v trgovinah Kmečke zadruge Sevnica, trgo-
vinah Tuš in v nekaterih Mercatorjevih poslovalnicah. 

Vse več je pomoči potrebnih
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LJUBLJANA – Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je na 
novinarski konferenci predstavila najbolj pereče težave, s ka-
terimi se soočajo komunalna podjetja, in rešitve zanje. Izpo-
stavila je kaos, ki nastaja zaradi neprevzemanja embalaže s 
strani družb za ravnanje z odpadno embalažo, negativne po-
sledice, ki jih bo legalizacija drobnega odkupa prinesla upo-
rabnikom, zlasti več kraj papirja z ekoloških otokov, ki ga iz 
zabojnikov odnašajo posame-
zniki in ga nato prodajo na-
prej, ter sistemske rešitve, ki 
bi povečale učinkovitost ko-
munalnih služb. Vse tri teme 
so povezane s stroškom, ki ga 
plača uporabnik. 

Prijava 
pridelka do 
20. 11. 2013
Pridelovalci grozdja in 
vina, ki obdelujejo vsaj 
0,1 ha vinogradov, in ti-
sti, ki obdelujejo manj-
šo površino, pa tržijo pri-
delek, morajo v skladu s 
pravilnikom o registru 
pridelovalcev grozdja in 
vina do 20. novembra 
2013 prijaviti letni pri-
delek upravni enoti. Pri-
delovalcem, ki celotni 
pridelek grozdja proda-
jo vinski kleti, zadrugi 
oz. registriranemu od-
kupovalcu, ni treba pri-
javiti pridelka na UE, če 
to obveznost v njihovem 
imenu opravijo odkupo-
valci. Če pa pridelovalci 
prodajo le del grozdja, so 
dolžni sami prijaviti pre-
ostali del pridelka. Pride-
lovalci, ki so samostojni 
podjetniki in pravne ose-
be, so dolžni podatke o 
kupljenem grozdju, mo-
štu, neustekleničenem 
vinu in drugih proizvodih, 
namenjenim donegova-
nju, prijaviti UE najpo-
zneje v roku 30 dni po iz-
vedenem nakupu, vendar 
pred nadaljnjo prodajo, 
razen nakupa pridelka 
grozdja, ki ga morajo pri-
javiti najpozneje do 20. 
novembra 2013.

VRHEK NAD TRŽIŠČEM - V naselju Vrhek nad Tržiščem v sevni-
ški občini so v mesecu novembru pred dvema letoma posta-
vili temelje za izgradnjo prvega izmed 227 stebrov bodoče-
ga daljnovoda Beričevo – Krško, ki bo predstavljal najkrajšo 

in najoptimalnejšo prenosno pot za prenos električne ener-
gije iz Posavja, kjer v Sloveniji proizvedejo največ elektri-
ke, v osrednji del države, kjer je največ porabijo. Prihodnji 
mesec, predvidoma 5. novembra, bo Elektro Slovenija po-
skusno vklopil daljnovod pod napetost v zagonske in funkci-
onalne preizkuse. Investicijska vrednost projekta, s katerim 
bo oskrba z električno energijo še boljša, znaša 63 milijonov 
evrov.  S. R., foto: L. M.

Prihodnji mesec vklop 
daljnovoda Beričevo – Krško

Daljnovod�Beričevo�–�Krško�bomo�prepoznali�tudi�po�ve-
likih�jeklenih�konstrukcijah,�ki�so�umeščene�v�pokrajino.

Letošnji remont je načrto-
van izjemno kompleksno tako 
po številu vzdrževalnih aktiv-
nosti kot tehnološke nadgra-
dnje. Gre za vzdrževalna spe-
cifična dela na strojni, elektro 
in regulacijsko-krmilni opre-
mi. Poleg zamenjave 56 go-
rivnih elementov so med ve-
čjimi načrtovanimi posegi, kot 
je povedal predsednik upra-
ve Stanislav Rožman, revi-
zija visokotlačne turbine, ki 
se izvaja na 10 let, komple-
ksna revizija in delna modifi-
kacija obeh zapornih ventilov 
parovodov, obnova merilne-
ga sistema v reaktorski sre-
dici, zamenjava nekaterih 
pomembnih sklopov, kot so 
varnostne 125- in 220-voltne 
baterije, ki so pomemben  vir 
lastnega napajanja varnostne 
opreme. Med okvirno 30 no-
vitetami tehnološke nadgra-
dnje so med drugim zamenja-
va enega od dveh energetskih 
trasformatorjev za prenos iz 

V okviru remonta bodo izvedli 
30 tehnoloških nadgradenj

generatorske napetosti na 
380-kilovoltno omrežje, kom-
pletna zamenjava merilne-
ga sistema za merjenje tem-
peratur primarnega kroga, iz 
programa varnostne nadgra-
dnje pa bodo izvedli dva pro-
jekta, in sicer gre za nova sis-

tema v zadrževalnem hramu za 
blaženje posledic v primeru iz-
jemnega dogodka. Prvi je na-
menjen vezavi oziroma sežigu 
koncentracije vodika v zadrže-
valnem hramu, drugi pa kon-
troliranemu filtriranju razbre-
menjevanja v zadrževalnem 
hramu. Med večjimi načrtova-
nimi deli je tudi dokončanje 
druge faze skupnega projekta 
NEK in ELES pri obnovi stikali-
šča na zunanjem delu. Obse-
žna investicijska in ostala vzdr-
ževalna dela, ovrednotena na 
dodatnih 25 do 30 milijonov 
evrov na letni ravni, bo, kot je 
dejal tehnični direktor Predrag 
Širola, ob 620-članskem kolek-
tivu, od tega je dobra polovica 
zaposlenih vezanih na proizvo-

dnjo oziroma delovišča, izva-
jalo 1500 zunanjih delavcev iz 
okoli 40 izvajalskih podjetij. Po 
dinamiki izvedbe del naj bi le-
tošnji remont trajal 35 dni, to 
je do 5. novembra. 

V preteklem 18-mesečnem go-
rivnem ciklusu so v NEK pro-
izvedli 7.937.460 megavatnih 
ur neto električne energije. 
V tem obdobju je bil objekt 
dvakrat zaustavljen, in sicer 
so lani jeseni izvedli ročno za-
ustavitev elektrarne zaradi vi-
sokega vodostaja in poveča-
nih naplavin v Savi, februarja 
letos pa se je NEK samodej-
no zaustavila zaradi mehan-
ske poškodbe izolacijskega 
ventila na glavnem parovo-
du v sekundarnem delu elek-
trarne. V začasno skladišče za 
nizke in srednje radioaktivne 
odpadke v NEK so uskladiščili 
229 paketov odpadkov. V me-
secu juniju lani je Uprava RS 
za jedrsko varnost zaključila 
upravni postopek za podaljša-
nje obratovalne dobe z dose-
danjih 30 na 60 let, jeseni pa 
je bilo objavljeno končno po-
ročilo Evropske komisije o t. 
i. stresnih testih, izvedenih po 
vseh evropskih jedrskih elek-
trarnah, ki je potrdilo dobro 
in varno obratovanje NEK ter 
njeno ustrezno pripravljenost 
na potencialne ekstremne zu-
nanje dogodke.
 Bojana Mavsar 

V�varnostnem�sklopu�nadgradnje�bodo�za�primer�izredne-
ga�dogodka�vgradili�pasivne�avtokalitske�sežigalne�peči�
za�vodik,�s�katerimi�bi�omejili�koncentracijo�eksploziv-
nih�plinov�v�zadrževalnem�hramu.

ČATEŽ OB SAVI - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu v sodelovanju z GZS Območno zbornico Posavje, Kr-
ško, Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami iz Brežic, 
Krškega in Sevnice ter RRA Posavje organizira 23. in 24. ok-
tobra v Termah Čatež poslovno konferenco „Mednarodno po-
vezovanje lokalnega podjetništva“. Gre za posvet s sloven-
skimi podjetniki, ki delujejo zunaj Slovenije, z zamejskimi 
gospodarskimi organizacijami, predstavniki pristojnih sloven-
skih ustanov ter podjetniki iz Slovenije, predvsem iz posa-
vske regije. Največ pozornosti bo namenjene podjetništvu 
v državah na območju nekdanje Jugoslavije. Podrobnosti o 
programu in prijavnica na spletni strani GZS.

Poslovna konferenca 
o mednarodnem povezovanju 

Komunala Brežice 
se bo predstavila 

na sejmu POK 2013
Komunala Brežice se bo tudi letos predstavila na Podjetniško-
obrtnem in kmetijskem sejmu POK 2013, ki bo potekal 18., 19. 
in 20. oktobra 2013 v večnamenski dvorani Brežice. 

Obiskovalcem bodo ponudili informacije različnih podjetij, ki na 
trgu proizvajajo oz. ponujajo male komunalne čistilne naprave. 
Vse naprave ustrezajo zakonsko predpisanim standardom. 
V času sejma bodo obiskovalcem na razpolago strokovni 
sodelavci podjetja, ki bodo nudili informacije in nasvete o izbiri 
najustreznejše male komunalne čistilne naprave, informacije v 
zvezi z njihovim vgrajevanjem in vzdrževanjem.

NAGRADNI KUPON

Obkrožite številko pred pravilnim odgovorom:
Kako se pravilno čistijo odpadne vode iz gospodinjstva?

1. z izpustom odpadne vode v reko
2. z uporabo male komunalne čistilne naprave
3. z izpustom odpadne vode na kmetijsko površino

Ime in priimek:  __________________________________

Naslov:   __________________________________

Telefon:   __________________________________

Izpolnjen kupon oddajte v času sejma POK 2013 na razstavnem 
prostoru Komunale Brežice d.o.o. Žrebanje nagrajencev bo 
potekalo v nedeljo, 20. 10. 2013, na glavnem odru sejma POK. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali glavno 
nagrado cestno kolo in več praktičnih nagrad, ki jih podarja 
Komunala Brežice d.o.o. Pravila nagradne igre so objavljena 
na naši spletni strani www.komunala-brezice.si.
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Brežice d.o.o.

Komunala
Brežice d.o.o.



Osnovno poslanstvo projekta Tehnogenij si ti – 
tehnogenij svet vrti je spodbujati mlade tehnike 
in njihove mentorje k razvoju praktičnih izdelkov 
in rešitev. GEN energija vsako leto razpiše strokov-
ne teme in zagotovi nagrade za najboljše izdel-
ke. Na letošnjem dogodku se je z računalniško si-
mulacijo delovanja hidroelektrarn na spodnji Savi 
predstavil Žiga Vene, dijak drugega letnika Tehniš-
ke gimnazije Krško. Simulacijo je izdelal pod men-
torstvom Svetlane Novak in Matjaža Cerarja, v so-
delovanju s strokovnjaki iz podjetja GEN energija. 

Simulacija delovanja hidroelektrarn predstavlja 
vplive različnih pretokov vode v reki Savi na pro-
izvodnjo električne energije ter na delovanje in 
uravnavanje delovanja hidroelektrarn, ki so ob 
njej.  Poleg tega so razvidne tudi prednosti ve-
rižnega načina delovanja hidroelektrarn. Pro-
gram je narejen za prikaz delovanja dela hidro-

elektrarn v Posavju, od HE Vrhovo do HE Krško. 
Simulacija bo na voljo na ogled v Svetu energije.

www.svet-energije.si

Rezultat projektnega sodelovanja podjetja GEN energija 
in Šolskega centra Krško-Sevnica

Simulacija delovanja hidroelektrarn 
na spodnji Savi

Simulacija delovanja hidroelektrarn na spodnji Savi

Martin Novšak (direktor GEN energije), Svetla-
na Novak in Matjaž Cerar (mentorja projekta iz 
ŠC Krško-Sevnica), Žiga Vene (avtor simulacije) 
in Erna Župan (ravnateljica Gimnazije Krško)
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Komunalna podjetja opozorila 
na najbolj pereče težave

KRŠKO – Zadnjega septembrskega dne so v Nuklearni elektrarni Krško zaključili 26. gorivni ciklus v 30 
letih obratovanja, saj so po 18-mesečnem obratovanju 1. oktobra začeli z rednim remontom. Poleg me-
njave in rednih vzdrževalnih del bodo izvedli okvirno 30 tehnoloških modifikacij.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

ROlING
13482 K
Štirimesečni samček, predvi-
doma srednje rasti, bo v ponos 
novemu lastniku, ki se bo lahko 
pohvalil z Rolingovo poslušno-
stjo in elegantnim korakom.

TARA 
13483 K
Samička, sterilizirana, stara 4 
mesece, predvidoma srednje 
rasti, čaka lastnika, ki bo sprejel 
njeno prijaznost in zaupljivost.

BINK
13497-B
Odrasel samec, srednje ra-
sti. Živahen in zaupljiv, najraje 
ima dolge sprehode, kjer vese-
lo skače naokoli. Nestrpno čaka 
nove skrbnike. 

V mesecu oktobru bo 
spomenik kmečkim 
uporom in NOB – t. i. 
Kose - zaradi nujnih 
del temeljite sanaci-
je na skulpturi zača-
sno odstranjen. Bro-
nasta skulptura iz l. 
1972, avtorja Stoja-
na Batiča, je namreč 
polna razpok in po-
trebna obnove, sani-
ran pa bo tudi beton-
ski temelj, na katerem 
stoji skulptura. 

Spomenik, ki predsta-
vlja simbole kmečkih 
uporov in NOB, stoji 
na zelenici ob Bizelj-
ski cesti, v bližini tr-
žnice in pred vhodom 
v staro mestno jedro, 
predstavlja eno izmed 
pomembnih mestnih 
znamenitosti, zato je 
Občina Brežice že dlje 
časa načrtovala njego-
vo obnovo, za kar ima 
zagotovljena tudi pro-
računska sredstva. Za-
radi več kot triletnega 
čakanja na smernice 
obnove spomenika s 
strani pristojne enote 
Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, bo obnova izvedena v letošnjem letu. Izva-
jalec obnove bo podjetje Livarna umetnin iz Komende, vre-
dnost sanacije pa je ocenjena na 9.800 evrov. 

Učenci in učenke Osnovne šole Cerklje ob Krki so v sprem-
stvu mentoric spoznavali delovanje občinske uprave in Ob-
činskega sveta Občine Brežice. Obiskali so oddelke občinske 
uprave in na podlagi praktičnih primerov ter vprašanj spo-

znavali, kakšne so naloge Občine. V drugem delu obiska so v 
sejni sobi Občinskega sveta Občine Brežice razpravljali o te-
mah, ki so mladim blizu – od predloga uvedbe uniform v šole 
do nevarnosti vedno bolj priljubljenih družabnih omrežij.

Občina Brežice že drugo leto zapored osnovnim šolam bre-
žiške občine ponuja možnost izvedbe t. i. tehničnega dne-
va, ki se izvaja v sklopu spoznavanja nalog in dela Občine 
ter delovanja in pomena Občinskega sveta Občine Brežice. 
Osnovnošolci so se z zanimanjem preizkusili v vlogah svetni-
kov in svetnic občinskega sveta, kjer so v sejni sobi razpra-
vljali za govornico pred mikrofonom ter glasovali s pomočjo 
glasovalnih naprav. Poleg seznanitve s pristojnostmi in nalo-
gami lokalne samouprave je to tudi priložnost za mlade, da 
izkusijo razpravo in javno nastopanje. 

Občina Brežice je v prete-
klem letu pridobila 20 stano-
vanj. Na podlagi sporazuma z 
Ministrstvom za obrambo RS 
je občina od ministrstva pre-
jela 10 stanovanj, 10 stano-
vanj pa je pridobila s stra-
ni Stanovanjskega sklada RS. 
Občina je stanovanja uredila 
in obnovila (pregled instala-
cij in zamenjava dotrajanih, 
zamenjava stavbnega pohi-
štva, tlakov, obnova kopal-
nic,…). Polovico stanovanj 
bo občina namenila upravi-
čencem v neprofitni najem, 
razpis bo objavljen v mese-
cu oktobru, polovico stano-
vanj pa je namenjenih štu-
dentom in mladim družinam. 

V novem študijskem letu v Brežicah 
tudi stanovanja za študente  

Študentska 
stanovanja 
Z novim študijskim letom so 
študentkam in študentom 
brežiške Fakultete za turi-
zem Univerze v Mariboru na 
voljo postelje v treh opre-
mljenih študentskih sta-
novanjih. Da bo študij še 
uspešnejši, se stanovanja na-
hajajo v bližini mestnega je-
dra in zelenih površin (Šolska 
ulica, Bizeljska cesta in Gre-
gorčičeva). Fakulteta za turi-
zem, ki bo stanovanja odda-
jala študentom, je že izvedla 
razpis, na podlagi katerega 
bodo zasedena vsa razpisa-
na mesta (15 postelj). 

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je dejal, da je cilj 
občine ponuditi študentom 
v Brežicah enake pogoje bi-
vanja v kraju študija, kot so 

v večjih mestih, vendar po 
bistveno ugodnejših cenah 
najema, kot so sobe pri za-
sebnikih v večjih središčih. 

Učenke in učenci OŠ Cerklje ob 
Krki v vlogah občinskih svetnikov 

Obnovljene bodo tudi »Kose« 
(spomenik kmečkim uporom in NOB) 

Spomenik Kose

Razpoke�na�spomeniku
Učenke�in�učenci�OŠ�Cerklje�ob�Krki�so�se�posedli�v�sve-
tniške klopi ...

...�in�se�preizkusili�tudi�za�govorniškim�pultom.

CERKLJE�OB�KRKI�–�Na�igrišču�pri�OŠ�Cerklje�ob�Krki�se�je�
4.�oktobra�odvil�že�7.�nogometni�turnir�med�vasmi�KS�Cer-
klje�ob�Krki,�ki�je�zdaj�že�tradicionalno�organiziran�v�sklo-
pu�krajevnega�praznika.�Zelo�hladno�vreme�je�bilo�verje-
tno�vzrok,�da�se�je�letos�turnirja�udeležilo�nekoliko�manj�
vaških�ekip�kot�zadnja�leta,�vendar�pa�smo�lahko�vseeno�
videli�zanimive�tekme.�Letošnji�turnir�je�dobila�ekipa�iz�
Poštene�vasi�(na�fotografiji),�ki�je�v�finalu�z�2:1�prema-
gala�Župečo�vas.�3.�mesto�je�na�koncu�brez�boja�osvoji-
la�Račja�vas,�saj�se�je�ekipa�Gazic�že�vnaprej�zadovoljila�
s�4.�mestom�in�predčasno�zapustila�turnir.�V�tekmi�za�5.�
mesto�pa�so�bili�igralci�s�Hrastja�boljši�od�Črešnjic.�R.�R.

BREŽICE - Ljudske pevke Cerklje ob Krki so 6. oktobra v 
Mladinskem centru Brežice priredile čudovit koncert ob 
svoji 5-letnici delovanja. 

Najprej so zapele slavljenke, nato pa so se na odru zvrsti-
li še gostje: Ljudski pevci iz Dolenje vasi, Koledniki iz Buše-
če vasi, Ljudski pevci Sromlje, Ljudske pevke iz Telč ter Bu-
čenski ramplači, nato pa še enkrat slavljenke. Vodja skupine 
Ljudske pevke Cerklje ob Krki Martina Zorič se je zahvali-
la vsem, ki so jim v teh letih njihovega uspešnega delovanja 
kakor koli pomagali. Ob jubileju so pevke prejele bronasto 
Maroltovo značko. Na koncu so vsi nastopajoči zapeli še zna-
no ljudsko pesem Prav lušno je res na deželi. Program je po-
vezoval Srečko Pavkovič. Druženje se je nadaljevalo v avli 
Mladinskega centra ob prigrizku in pijači.� J.�Zorčič

»Naših 5 let z vami«

Ljudske pevke Cerklje ob Krki
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Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar se je ko-
nec prejšnjega tedna v nizozemskem mestu Borsele udele-
žila letne skupščine združenja evropskih občin z jedrskim 
objektom (GMF-Group of european municipalities with nu-
clear facilities). Udeleženci so začrtali letni program dela, 
v katerem bo glavna usmeritev članic izboljšanje sistema 
varnostnih in preventivnih ukrepov, ki v primeru morebitne 
nesreče posledice zmanjšujejo na najmanjšo možno mero.

Izmenjava mnenj 
in dobrih praks dr-
žav članic v obli-
ki delavnic in pred-
stavitev je eden od 
načinov delovanja 
Združenja GMF, ki 
si prizadeva za ak-
tivno vključevanje 
javnosti in lokalne 
skupnosti pri soo-
dločanju v posame-

znih odločitvah, ki so vezane na konkretne jedrske objekte. 
Na skupščini članic so poleg Slovenije, ki jo je zastopala di-
rektorica občinske uprave Občine Krško Melita Čopar, sode-
lovali še predstavniki Nizozemske, Švedske, Španije, Slova-
ške, Češke, Belgije in Madžarske. 
Direktorica Melita Čopar je tokrat izpostavila projekt »Pri-
pravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče«, ki mu 
v občini Krško v zadnjem letu posvečamo veliko pozornosti. 
»Projekt PFE ima za naše okolje veliko vrednost, saj išče poti, 
kako ‚teoretične načrte‘ prevesti v čim več rešitev, ki bi do-
bro delovale tudi v praksi. Projekt je prednostno usmerjen 
v dvigovanje osveščenosti prebivalstva, nadgradnjo sodelo-
vanja vseh občin in regij okoli nuklearnega objekta ter pre-
nos in izmenjavo tujih praks ter izkušenj,« je o projektu po-
jasnila Čoparjeva.
Udeleženci tokratne konference so govorili tudi o prihodnjih 
energetskih načrtih, kamor v Sloveniji vključujemo izgra-
dnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke. 
V okviru programa obiska so si predstavniki sedmih občin to-
krat ogledali tudi že dobro desetletje urejeno odlagališče vi-
soko ter nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki ga upra-
vlja podjetje COVRA.
Skupščino so članice zaključile s sklepom, da je potrebno 
procese voditi v to smer, da bi na ravni Evropske unije za-
črtali enotno politiko, ki bi posameznim državam, ki vpra-
šanja odpadkov še nimajo rešenega, dala jasne smernice, 
kako naj to storijo.

V tem času poteka celovita prenova odseka Videm - So-
telsko, ki bo do sredine novembra zaprt za ves promet. V 
času gradnje je ta speljan po novi krški obvoznici in ob-
stoječi glavni cesti skozi mesto, razen relacije Brestanica 
– Sotelsko, kjer je cesta normalno prevozna. 

Projekt je sestavljen iz dveh sklopov. Prvi, ki ga financira dr-
žava, predvideva protihrupno ograjo med železnico in obsto-
ječo lokalno cesto v celotni dolžini naselja - od trgovine Che-
mo do stanovanjskega objekta Bogovič. Drugi sklop financira 
Občina Krško v višini 250.000 evrov, zajema pa celovito pre-
novo cestne infrastrukture z izgradnjo fekalne kanalizacije, 
javne razsvetljave, širokopasovnih povezav, pločnikov in pli-
nifikacije, ki jo bo izvedlo podjetje Adriaplin. 
V času cestne zapore Občina Krško načrtuje tudi sanacijo pla-
zu, ki je posledica enega izmed preteklih neurij. Da bi poseg 
lahko začeli, je potrebno pridobiti še soglasje Slovenskih že-
leznic, saj je na območju plazu položen signalni železniški 
kabel, bližina katerega določa posebne pogoje, pod kateri-
mi bi lahko stekla sanacija. 
Glede na to, da je v času gradnje na tem odseku moten pro-
met, Občina Krško prosi za razumevanje vse, ki se bodo v na-
slednjem mesecu in pol morali poslužiti obvoza. 

Svet za preventivo in vzgojo občine Krško se v oktobru pri-
ključuje vseslovenski preventivni akciji PEŠEC, ki jo organi-
zira Javna agencija RS za varnost prometa. Projekt prispeva 
k uresničevanju nacionalnega programa varnosti v prometu 
in osveščanju udeležencev, ki veljajo za najbolj ogrožene. 
Med največkrat poškodovanimi pešci prevladujejo osnovno-
šolski otroci med sedmim in štirinajstim letom, po statistič-
nih podatkih pa so med najbolj ogroženimi tudi starejši od 
65 let. V tej akciji Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Krško še posebej poziva k povečani upo-
rabi odsevnih teles, da bi izboljšali vidljivost posameznega 
pešca. Odsevna telesa je v tem mesecu možno dobiti tudi v 
informacijski pisarni Občine Krško.

Celovita obnova cestnega odseka 
Videm - Sotelsko

Akcija PEŠEC tudi v občini Krško
»Večja vidnost za večjo varnost«

Direktorica Melita Čopar na 
skupščini GMF na Nizozemskem 

Konec septembra se je začela izgradnja hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema na območju Posavja. Tri posavske obči-
ne, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice, bomo s tem pro-
jektom izboljšale kakovost javne vodooskrbe za vse občane 
in z ustrezno infrastrukturo povezale različne vodovodne sis-
teme med seboj. V občini Krško so se dela začela že začela, 
in sicer na trasi črpališča Brege - NEK - Vrbina - Stara vas - 
VH Resa. Odsek je prvi od štirinajstih, ki sledijo do leta 2015.

Župan občine Krško Miran Stanko je ob začetku gradnje po-
vedal: »Začetek izvedbe del je prvi korak, s katerim bomo 
prebivalcem vseh treh občin zagotovili danes nekaj povsem 
samoumevnega: kakovostno in enakovredno oskrbo s pitno 
vodo.« Sistem bo izboljšal kakovost oskrbe s pitno vodo s 
tem, ko bo med sabo povezal različne vodovodne sisteme. 
»Na ta način bomo dosegli, da bomo tudi v sušnih obdobjih, 
ko ni mogoče zagotavljati najboljše kakovosti vode, lahko 
vsem občanom zagotovili primerno pitno vodo,« je še po-
vedal župan. 

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško-Kostanje-
vica na Krki od celotne vrednosti, ki znaša 15,2 milijona 
evrov, zajema 7,4 milijona evrov, od tega 3,8 milijona evrov 
predstavlja delež evropskih sredstev, nekaj več kot 600.000 
evrov bo zagotovila država, preostanek pa občini sami. 

Z začetnimi aktivnostmi izboljšav vodovodnega sistema na 
območju Posavja je izpolnjen prvi pogoj, da bo projekt, ki 
je financiran iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 
dokončan v roku. Dela bo do prihodnje pomladi 2015 v obči-
nah Krško in Kostanjevici na Krki izvedla družba Kostak d.d.

Župan�Miran�Stanko�je�v�prvih�dneh�oktobra�sprejel�žu-
pane�in�županje�občin�oz.�mest�iz�bližine�Budimpešte�oz.�
iz�madžarskega�kraja�Püspökszilágy,�kjer�se�nahaja�tu-
di�tamkajšnje�odlagališče�za�nizko�in�srednje�radioaktiv-
ne�odpadke.�Skupina�z�Madžarske�se�je�želela�seznaniti�
s podrobnostmi prisotnosti nuklearnega objekta pri nas 
in�z�delovanjem�lokalne�skupnosti.

»Preseneča nas, da je kljub 
vsem neznankam in dvomom 
o gospodarnosti v zvezi s pro-
jektom Cerod II, župan novo-
meške občine Alojzij Muhič 
z izvajalcem podpisal pogod-
bo za izgradnjo druge faze 
Centra za ravnanje z odpad-
ki; kakor tudi, da nas vodilni 
partner kljub večkratnim po-
zivom in pripravljenosti po-
savskih občin, da najdemo 
skupno racionalno rešitev, 
v vseh teh letih nastajanja 
projekta Cerod II ni obve-
ščal, upošteval in nas vedno 
postavljal pred izvršena dej-
stva,« javnosti sporočajo po-
savski župani.

»Zaskrbljujoče je tudi dej-
stvo, da smo zaradi želje, 
da našim občanom in pre-
bivalcem RS zagotovimo ce-
novno ugodno ravnanje z od-
padki, izvzeti iz postopkov, ki 
jih vodi Mestna občina Novo 
mesta,« pojasnjujejo župa-
ni. Glavna skrb posavskih ob-
čin so bili ves čas projekta 
pričakovani visoki stroški in-
vesticije zaradi predimenzi-
oniranosti naprave za meša-
no obdelavo odpadkov, ki bi 
se gotovo odrazili v previsoki 
ceni za uporabnike. »Tega si 
ne želimo in poskušamo svo-
je občane zaščititi pred povi-
šanjem cen,« pravijo župani 

Župani opozarjajo na neprimeren 
odnos družbenic v projektu CeROD II
Župan mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je konec septembra brez vednosti posavskih občin, v 
imenu vseh družbenic v projektu CEROD II, podpisal izvajalsko pogodbo za izgradnjo druge faze Centra 
za ravnanje z odpadki. Posavski župani so ob tem, kot že večkrat doslej, opozorili na neprimeren od-
nos do družbenic in dosledno ignoriranje Posavja v projektu CeROD II. Muhiča, ki opravlja naloge nosil-
ca projekta, ponovno pozivajo k pojasnilom investicije, ki v marsikaterem delu ostaja neznanka. 

občin Krško, Sevnica, Brežice 
in Kostanjevica na Krki. 

Posavski župani pozivajo k 
potrebnim spremembam po-
godbe, ki so jo družbenice 
podpisale leta 2012 z jasnim 
namenom: zagotoviti ob-
čanom okoljsko sprejemlji-
vo, gospodarno, učinkovito 
in cenovno ugodno obdela-
vo komunalnih odpadkov. 
Posavski župani Muhiča po-
novno opozarjajo, da gle-
de na razpoložljive podat-
ke tega cilja z načrtovano 
naložbo ne bo mogoče do-
seči. Ob podpisu pogodbe 
so se namreč upoštevali po-
datki o količini odpadkov iz 
leta 2011, ko je bilo odlože-
nih 50.084 ton mešanih ko-
munalnih odpadkov z obmo-
čja občin podpisnic pogodbe. 

Te količine so že v letu 2012 
padle na 38.948 ton, v skla-
du s sprejetim novim Opera-
tivnim programom ravnanja 
s komunalnimi odpadki pa je 
pričakovati, da se bo skupna 
količina mešanih komunalnih 
odpadkov z območja sodelu-
jočih občin do leta 2020 še 
znižala na 28.276 ton/letno, 
pri čemer dejanske obdela-
ne količine v letošnjem letu 
kažejo, da se bo to zgodilo 
že prej. Na ta način cenov-
no ugodne obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov za ob-
čane vsekakor ne bo mogoče 
zagotoviti, opozarjajo posa-
vski župani. 

Posavske občine so v vseh fa-
zah priprave na izvedbo in-
vesticije CEROD II opozarjale 
na to, da je projekt potreb-

no izvesti tako, da bo zago-
tovljena gospodarna poraba 
javnih sredstev in cenovno 
dostopna obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov. Opo-
zarjale so tudi na potrebo 
po racionalizaciji projekta 
in ustrezno prilagoditev nje-
govih kapacitet spremenje-
nim količinam, ki so se zaradi 
okoljskih zahtev zmanjšale. 
Prav tako so večkrat zahte-
vale pojasnila v zvezi z inve-
sticijo in jih žal niso prejele. 

Mestno občino Novo mesto 
kot vodilnega partnerja tako 
posavski župani ponovno po-
zivajo k predstavitvi predvi-
dene pogodbe z izvajalcem 
in k odgovorom, kako so bila 
pri načrtovanju investicije 
upoštevana opozorila o po-
trebi po racionalizaciji pro-
jekta in njegovi prilagodi-
tvi manjšim količinam, ki jih 
predvideva nov operativni 
program. Ob tem župani zno-
va opozarjajo na nevarnost, 
da bi gradnja neučinkovite-
ga in predimenzioniranega 
objekta lahko povzročila ne-
doseganje ciljev, posledično 
obveznost vračanja evrop-
skih sredstev, pa tudi neiz-
koriščenost objekta in s tem 
neutemeljen pritisk na ceno 
storitve.

Župana�Miran�Stanko�in�Srečko�Ocvirk�pred�novinarji

Z�obiska�na�Nizozemskem

Začetek projekta hidravličnih 
izboljšav vodovodnega sistema

Začetek�del�na�terenu

Začela�so�se�dela�za�obnovo�odseka�Videm�-�Sotelsko.

www.krsko.si
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Namen njihovega dela in dru-
ženja je poleg ohranjanja, po-
ustvarjanja in predstavljanja 
plesno-glasbene dediščine tudi 
sejati dobro voljo ter združe-
vati ljudi. Lotili so se že kar 
nekaj projektov, ki kažejo na 
njihovo predanost ljudski kul-
turi in domačemu kraju, pred 
meseci pa so pričeli raziskova-
ti oblačilno dediščino domače-
ga sevniškega območja. Naj-
prej so zbirali stare fotografije 
iz okolice Sevnice, nato pa so 
se s pomočjo etnologa dr. Bo-
jana Knifica, odličnih šivilje, 
krojača in klobučarja odloči-
li še za končno podobo skupi-
ne. »Sevniška« obleka oziroma 

Zaščitno-reševalna vaja Lisca 2013
V sodelovanju Občine Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Policijske postaje 
Sevnica, Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki in Planinskega društva Lisca Sevnica je bila 28. sep-
tembra organizirana in uspešno izvedena zaščitno-reševalna vaja Lisca 2013 z delovnim naslovom »Re-
ševanje ob prometni nezgodi in gašenje požara v naravi«. 

Vaja je potekala v dopoldan-
skem času in se zaključila s 
postrojem enot – predstavni-
kov na vaji sodelujočih insti-
tucij pri Tončkovem domu na 
Lisci. Kot je ob postroju po-
ročal poveljnik Gasilske zve-
ze Sevnica Gašper Janežič, 
vodja intervencije, je v iz-
vedbi vaje sodelovalo 12 pro-
stovoljnih gasilskih društev s 
112 operativnimi gasilci in 20 
vozili, 3 reševalna vozila in 8 
reševalcev NMP Sevnica ter 2 
policijski vozili s 4 policisti. 

Prikaz�reševanja�v�primeru�prometne�nesreče� Gasilcem,�reševalcem�in�policistom�gre�zahvala�za�požr-
tvovalno delo, ki ga opravljajo.Vaja je zajemala prikaz re-

ševanja ob prometni nezgodi 
z 10 udeleženci ter nato ga-
šenje požara, povzročenega 
ob nesreči.
Zbrane sodelujoče v vaji in 
goste dogodka so nagovorili 
župan Občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, direktor Uprave 
Republike Slovenije za zašči-
to in reševanje Darko But, 
predsednik Gasilske zveze 
regije Posavje Mihael Bora-
nič, direktorica Zdravstve-
nega doma Sevnica Vladi-

mira Tomšič in predsednik 
Gasilske zveze Sevnica Vin-
ko Knez. Vsem sodelujočim 
so se zahvalili za pomemben 
prispevek k uspešno izvede-
ni vaji ter poudarili pomen 
ažurnega in usklajenega de-
lovanja zaščitno-reševalnih 
enot ter njihove primerne 
usposobljenosti in pripra-
vljenosti.

Po zaključku programa je sle-
dila podrobnejša analiza vaje 

s strani vseh enot in ekip, ki 
so si, prav tako kot obisko-
valci pri Tončkovem domu, 
ogledali posebej ob tej pri-
ložnosti posneto reportažo s 
prikazom zaščitno-reševalne 
vaje. Reportaža avtorja Bo-
jana Kostevca gledalcu na-
zorno prikaže potek vsebine 
vaje Lisca 2013 – od klica po-
nesrečenca do izvedbe in za-
ključka reševanja na terenu.

 Foto:�Vita�Simončič

Nov javni vodovod na Lisci
Zaključek zaščitno-reševalne vaje na Lisci 2013 je bil še posebej slovesen, saj je bilo ob tej priložnosti 
namenu predano vodovodno omrežje do najvišje točke v občini – na 948 metrih nadmorske višine. 

V sklopu projekta »Rehabi-
litacija in izgradnja vodo-
vodnih sistemov«, ki se za-
ključuje na širšem območju 
levega brega reke Save, je to 
eden od šestih odsekov, ki je 

poleg izboljšanja same vodo-
oskrbe na tem območju veli-
kega pomena za nadaljnji ra-
zvoj Lisce kot ene osrednjih 
rekreacijskih in turističnih 
točk v občini. S to pridobi-

tvijo je bistveno izboljšana 
tudi požarna varnost. Gre 
za izgradnjo novega javne-
ga vodovodnega sistema, ki 
je nadomestil dosedanji sa-
mooskrbni vodovodni sistem 
na Lisci, zgrajen pred peti-
mi desetletji. Razstavo fo-
tografij gradnje obeh je pri 
Jurkovi koči pripravil in zbra-
nim predstavil fotograf Lju-
bo Motore. 
Odsek vodovodnega siste-
ma se prične pri vodohranu 
Dolna pod Lisco v velikosti 
20 kubičnih metrov, na 377 
metrih nadmorske višine. Od 
tam voda potuje po 2000 me-
trih vodovodnih cevi do 5-ku-
bičnega zajetja Lisca na vi-
šini 948 metrov nadmorske 
višine. V prvem delu omrež-
ja je potisk vode proti Lisci 
okrog 30 barov, v zadnjem 
delu pa okrog 10 barov. Gra-
dnja vodovodnega sistema na 
Lisco je bila zaradi skalnate-
ga terena in same nadmorske 
višine ena najzahtevnejših 

gradenj vodovodov doslej. 
Projekt »Rehabilitacija in 
izgradnja vodovodnih sis-
temov« se sicer zaključuje 
tudi na ostalih odsekih: spo-
mnimo, da gre za rehabilita-
cijo in izgradnjo vodovodov 
v skupni dolžini 21.423 me-
trov ter izgradnjo vodnih zbi-
ralnikov in zajetij pitne vode 
na vseh naslednjih odsekih: 
Vranje–Lončarjev Dol–Žigrski 
Vrh–Čanje, ČR Blanca–Poklek, 
zajetje Dolna–raztežilnik Pe-
celj, Podskalica–Zabukovje–
Meniški Vrh, Zabukovje–Mrzla 
Planina–Pokojni Vrh, Podvrh–
Trnovec–Kosimerni Dol in za-
jetje Dolna–Lisca. Pogodbena 
vrednost celotnega projek-
ta znaša 1.553.585 evrov, 
operacijo pa, po uspešnem 
kandidiranju na razpisu Mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, v višini 
1.125.000 evrov sofinancira 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj.

Vodohran�na�vrhu�Lisce�še�ob�izgradnji.�(Arhiv�Občine�
Sevnica)

Ob�prerezu�otvoritvenega�traku:�predstavnica�družine�
Krašovec�(najemniki�doma),�direktor�Komunale�d.o.o.�
Sevnica�(izvajalka�projekta)�Mitja�Udovč,�župan�Občine�
Sevnica�Srečko�Ocvirk�in�predsednik�Planinskega�društva�
Lisca�Sevnica�Rok�Petančič.�(Foto:�Vita�Simončič)

Srečanje županov
Zaključka zaščitno-reševalne vaje Lisca 2013 z otvoritvijo no-
vega vodovodnega omrežja so se med drugimi gosti udeleži-
li tudi župani občin Laško, Šentjur in Dobje: Franc Zdolšek 
s podžupanom Jožetom Senico, mag. Marko Diaci in Franc 

Leskovšek. Srečanje z županom Srečkom Ocvirkom ter pod-
županoma Janezom Kukcem in Jožefom Žnidaričem je bilo 
namenjeno krepitvi povezovanja z mejnimi oziroma bližnjimi 
lokalnimi skupnostmi; tako sodelovanja enot zaščite in reše-
vanja kot tudi sodelovanja pri infrastrukturnih ureditvah na 
mejnih območjih. Na območju širšega pogorja Lisce (v sme-
ri Planine) je namreč, kot zanimivost, tudi stična točka ozi-
roma tromeja treh občin: Sevnica, Šentjur in Laško. 

Srečanje�na�Lisci�(Foto:�Občina�Sevnica)

Po ureditvah več obšolskih vrtov v sklopu projekta »Iz naše 
je, dobro je«, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja osi Leader, temu zgledu v občini 
Sevnica sledimo naprej. Za nov obšolski vrt je namreč boga-

tejša tudi Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Nov vrt je v 
prizadevanjih za krepitev pomena trajnostne pridelave in lo-
kalne oskrbe s hrano uredila šola s podporo Občine Sevnica. 
Za izvedbo vrta je z vidika gradbenih del poskrbelo podjetje 
Komunala Sevnica, pri idejni zasnovi zasaditve pa je sodelo-
val sevniški zavod KNOF. Pridobitev so namenu predali rav-
nateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič, župan 
Občine Sevnica Srečko Ocvirk in poslanec v Državnem zbo-
ru Franc Bogovič. Šolarke in šolarji so ob tej priložnosti pri-
pravili prijeten spremljevalni program.

Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor vabi

Obšolski vrt ima tudi 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Nov�obšolski�vrt�v�Sevnici�(Foto:�Občina�Sevnica)

obleka »izpod Lisce« predsta-
vlja veliko kulturno pridobi-
tev, saj je pomemben del naše 
identitete – pripadnosti doma-
čemu kraju, domačim ljudem. 
Svojo podobo, s katero bodo 
nastopali širom po Sloveniji, 
bodo premierno pokazali s po-
sebnim dogodkom, drugim Fol-
klorno-vinogradniškim veče-
rom na Razborju, 12. oktobra 
2013, s pričetkom ob 20. uri. 
Poleg Folklorne skupine Blaž 
Jurko Razbor bodo nastopi-
li Fantje s Preske in Folklorna 
skupina DKD Svoboda Senovo, 
poleg tega pa bodo razstavili 
zbrane fotografije izpred prve 
svetovne vojne. 

Vir:�Jasna�Pinoza,�vodja�skupine�folklorne�skupine�Blaž�
Jurko�Razbor

Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor je skupina mladih plesalcev in plesalk ter harmonikarja. 
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Ali varnosti res posvečate dovolj pozornosti? V tokra-
tni številki si lahko preberete zanimiv pogovor z Jo-
škom Žvarom, ki se dotika požarne varnosti, preleti-
te anketo, v kateri naši bralci odgovarjajo, ali bi znali 
nuditi prvo pomoč, nato pa vas na tematskih straneh 
čaka nekaj zanimivih prispevkov, predvsem pa zbor 
koristnih informacij in kontaktov podjetij, ki menijo, 
da lahko vam in vašim bližnjim uspešno pomagajo na 
poti k osebni, požarni, finančni varnosti in varnosti 
vas ter vašega jeklenega konjička na cesti. Pokličite 
jih za ponudbo, pa prijetno branje!

Za vašo finančno varnost:
Delavska hranilnica

Hranilnica LON

Za vašo osebno in požarno varnost:
Dolenjska-Rival varovanje

Vzajemna
Posavc 

Dimnikarstvo Jelančič

Za varnost na cesti:
Mobil ABC

Radanovič Brežice
Sava avto

Avtošola Prah Toni
Posavc 

Zavarovalnica Triglav

Ko se odločate za odprtje oseb-
nega ali poslovnega računa na 
banki, najprej pripravite spisek 
vsega, kar od svoje banke pri-
čakujete in katere bančne stori-
tve boste uporabljali, preverite 
na primer:

 9 Kakšna je skupna cena me-
sečnega vodenja bančnega 
računa?

 9 Če pogosto dvigujete denar 
na bankomatih, preverite, ko-
liko provizije boste plačevali 
pri dvigu na bankomatih tuje 
banke?

 9 Plačujete po navadi položni-
ce na bančnem okencu? Po-
tem morate na primer preve-
riti, kolikšna je vsakokratna 
provizija banke ob takšnem 
plačilu? 

 9 V kolikor si želite potrošniško 
posojilo pri izbrani banki, vas 
bo verjetno zanimalo, kakšna 
je nominalna letna obrestna 
mera, ki jo boste morali pla-
čevati?

 9 Ste privrženec spletnega 
bančništva? Potem vas bo za-
nimalo, kolikšen strošek vam 
bo predstavljala sama upora-
ba spletne banke, torej koli-
kšno je mesečno nadomesti-
lo za uporabo spletne banke? 
Prav gotovo pa vas bo zani-
malo tudi, kolikšna je provi-
zija za plačilo položnic preko 
spletne banke?

To je le nekaj primerov vpra-
šanj, ki jih zapišite na spisek, v 
mislih pa imejte svoje vsako-
dnevne potrebe in nakupoval-
ne ter varčevalne navade. Nato 
s tem spiskom pojdite od ban-
ke do banke in preverite, kaj 
vam banke za vaš paket ponu-
jajo. Vsaka ima nekje prednosti 
in drugje pomanjkljivosti, na 
vas pa je, da zberete ponudbe 
in jih z razmislekom primerjate. 

Zaupanje je 
pomembno
Za svoj trdo prisluženi denar si 
seveda želimo maksimalno var-
nost. In ravno varnost poudar-
jajo tudi banke, ki delujejo v 
Posavju. Vprašanja smo naslo-

vili na tri, ki so se v letošnjem 
letu s svojimi ponudbami v Po-
savskem obzorniku največkrat 
obračale na prebivalce Posavja, 
ker želijo, da imajo le-ti čim več 
informacij. Kako torej gledajo na 
vprašanje zaupanja do bank?

V banki, kjer varčuje in hrani 
svoj denar največ Slovencev, 
Novi ljubljanski banki, poja-
snijo, da se zavedajo odgovor-
nosti do svojih komitentov in 
pomislekov, ki jih lahko imajo 
le-ti ob vedno težjih gospodar-
skih razmerah. Gordana Rada-
novič, direktorica podružnice 
Savinjsko-Posavske NLB je potr-
dila, da splošna gospodarska si-
tuacija v državi seveda vpliva na 
zaupanje ljudi v številne institu-
cije, tudi v banke: „Kljub vsemu 
pa nam ljudje še vedno zaupa-
jo. Ključ do zaupanja je zago-
tovo strokovna, prijazna in in-
dividualna obravnava vsake 
stranke. V NLB si probleme po-
stavljamo kot izzive, jih rešuje-
mo in jih skušamo spremeniti v 
uspeh. Verjamemo, da nas tako 
dojemajo tudi naše stranke. NLB 
je največja slovenska banka, je 
banka v pretežno državni lasti, 
je del NLB Skupine, je banka, ki 
upošteva zakonodajo. Velik po-
men pri ohranjanju zaupanja v 
banke predstavlja Zakon o ban-
čništvu (ZBan-1), na podlagi ka-

terega so vlagateljem vloge v 
posamezni banki ali hranilnici s 
sedežem v RS zajamčene do vi-
šine 100.000 EUR.“ 

S tem, da je stranka na prvem 
mestu in da je individualna 
obravnava pomembna, se stri-
njajo tudi v Hranilnici LON, svo-
jo priložnost pa so našli prav pri 
tistih strankah, ki so občutile, 
da v njihovi banki točno vedo, 
kaj pridobijo z menjavo ban-
ke. „Gledano z vidika celotnega 
bančnega sektorja, lahko govo-
rimo o določeni obliki krize za-
upanja do bank. Nekatere ban-
ke so namreč v preteklih letih na 
različne načine zaupanje komi-
tentov izrabile in ga seveda po-
sledično tudi izgubile. Z vidika 

Hranilnice LON je zgodba rav-
no obratna – ravno skozi celo-
tno obdobje finančne krize smo 
dokazali, da tudi v oteženih go-
spodarskih razmerah znamo 
poslovati z dobičkom. Seve-
da pa so nam prvo merilo naše 
uspešnost ravno naši komitenti 
– vztrajna rast števila zadovolj-
nih komitentov je uspeh, na ka-
terega smo najbolj ponosni,“ po-
jasnjuje Robert Žerjav, vodja PE 
Brežice Hranilnice LON. 

Še ena hranilnica je s svojo ugo-
dno ponudbo pretresla sloven-
ski bančni trg, zelo uspešno pa 
se uveljavlja tudi v Posavju – De-
lavska hranilnica. Martina Ur-
banč je v imenu Delavske hra-
nilnice dodala svoj razmislek o 
zaupanju in bankah dandanes: 
„Zaupanje do nekaterih bank je 
v zadnjih letih res upadlo. Kakor 
je razvidno iz kazalcev poslova-
nja Delavske hranilnice, pa zau-
panje strank do Delavske hra-
nilnice ni upadlo, temveč se iz 
meseca v mesec povečuje. Hra-
nilnica posluje v vseh letih kri-
ze vsako leto z višjim dobičkom, 
lastništvo hranilnice je razprše-
no in slovensko. Hranilnica ima 
stabilno dividendno politiko, širi 
svojo poslovno mrežo in zapo-
sluje, medtem ko nekatere ban-
ke zapirajo svoje enote in odpu-
ščajo. Hranilnica nima nasedlih 
nepremičninskih kreditov, taj-
kunskih kreditov, posledično 
dobro obvladuje oslabitve. Po-
leg vseh navedenih razlogov 
pa je hranilnica cenovno naju-
godnejša banka na slovenskem 
bančnem trgu.“ Direktorica bre-
žiške podružnice podpre razlo-
ge za zaupanje tudi s konkre-
tnimi kazalniki poslovanja: „V 
prvih osmih mesecih letošnje-
ga leta je hranilnica kratkoroč-
ne kredite povečala za 10,6 od-
stotka, dolgoročne pa za 12,1 
odstotka, nominalno skupaj za 
26,8 milijona evrov. Vloge fizič-
nih in pravnih oseb je hranilni-
ca povečala nominalno za 81,4 
milijona evrov. Število osebnih 
računov se je povečalo za 4.996 
oz. za 27,1 odstotka, število po-
slovnih računov pa za 2.902 oz. 
za 43,6 odstotka.“

Nekateri na okence, 
drugi preko spleta
Vedno več Slovencev posluje 
preko spletnega bančništva, po 
lanskoletnih avgustovskih po-
datkih MOSS spletne bančne 
storitve uporablja kar 45 odstot-
kov slovenskih spletnih uporab-
nikov v starosti med 10 in 75 let, 
ti zato redkeje zaidejo v poslo-
valnice. Vse tri omenjene banke 
imajo tudi svoje spletne banke, 
Delavska hranilnica ponuja svo-
jim komitentom uporabo sple-

tne banke Dh-Plus, Hranilnica 
LON prisega na eLON, komiten-
ti Nove ljubljanske banke pa po-
slujejo preko uveljavljenega NLB 
Klik-a. V vseh treh bankah pa, 
sploh v Posavju, kjer imamo kot 
regija menda najnižji delež sple-

tnih uporabnikov v Sloveniji, po-
udarjajo pomen direktnega sti-
ka s stranko. 
„Smernice kažejo, da se vse ve-
čji delež komitentov odloča za 
elektronsko poslovanje, ampak 
smo še daleč od tega, da bi lah-
ko poslovanje preko bančne-
ga okenca označili za stvar pre-
teklosti. V Hranilnici LON smo 
mnenja, da je elektronsko ban-
čništvo komplementarna stori-
tev klasičnemu bančništvu, ki se 
sicer vse bolj uveljavlja, a nikoli 
ne bo mogla v celoti nadomesti-
ti pristnega osebnega stika. Tru-
dimo se – tudi v skladu z našim 
sloganom ‚Bančništvo na Ljube-
zniv Oseben Način‘, da s stran-
ko vzpostavimo pristni človeški 
odnos, ki temelji na zaupanju, is-
krenosti in nudenju najboljšega 
nasveta,“ pojasni Robert Žerjav. 
Poudarek dajejo obema nači-
noma poslovanja, do konca leta 
pa bo luč sveta ugledala tudi po-
membna novost - mobilna ban-
ka mLON. 

V Delavski hranilnici opozarja-
jo na prednosti direktnega sti-
ka s strankami, ki se jim je tudi 
v posavski poslovalnici izka-
zal za uspešnega. „Prednost je 
predvsem natančna informa-
cija iz ‚prve roke‘ ter hitrejše in 
lažje reševanje strankinih želja, 
vprašanj. Stranka ima lahko po-
leg osnovnega še vrsto podvpra-
šanj, katere preko spleta verje-
tno ne bi izpostavila. V Delavski 
hranilnici vsaki stranki postreže-
mo tudi s toplim napitkom. Tako 
se stranke počutijo domače in s 
tem se odnos le še krepi,“ oriše 
strategijo Martina Urbanč. Oba 
načina poslovanja vidijo kot zelo 
pomembna - na eni strani oseb-
ni pristop, kjer stranka na pri-
jazen način dobi informacije iz 
prve roke, na drugi pa sodobno, 
hitro in zanesljivo spletno ban-
čništvo.

V primerjavi s prej naštetima 
bankama ima NLB najdaljšo 
zgodovino spletnega bančni-
štva. Na že uveljavljenih teme-

ljih vztrajno gradijo odnos do 
komitentov, ki uživajo udobje 
spletnega bančništva, pojasni 
Gordana Radanovič: „Sodob-
ne tržne poti so vsekakor pri-
spevale k temu, da ljudje veli-
ko bančnih poslov opravijo kar 
iz domače dnevne sobe. Sple-
tna banka NLB Klik omogoča 
hitro, enostavno in varno opra-
vljanje bančnih storitev z raču-
nalnikom ali mobilnim telefo-
nom. Poslovanje preko spletne 
banke strankam prihrani čas in 
denar. S preusmeritvijo strank na 
uporabo sodobnih tržnih poti pa 
se v poslovalnicah lažje posveti-
mo individualnemu delu s stran-
kami. Velika pozornost pri delu 
s strankami je namenjena oseb-
nemu finančnemu svetovanju, 
ki so ga stranke odlično spreje-
le.“ Osebni finančni svetovalec 
z vami pregleda vse podrobno-
sti, ki vas zanimajo in vam sve-
tuje glede obvladovanja porabe 
denarja, zagotavljanja finančne 
varnosti, ustvarjanja finančnega 
premoženja, skupaj pregledate 
zmožnosti zadolževanja tako za 
vas kot vaše gospodinjstvo.

Mesec varčevanja je tu

V četrtek, 31. oktobra, se bo za-
ključil mesec varčevanja. Ob tem 
smo naše sogovornike povpra-
šali, ali so v obdobju tega leta 
opazili bodisi upad bodisi po-
rast varčevalnih depozitov in 
ali so pogostejše prekinitve ve-
zav? V Delavski hranilnici beleži-
jo od leta 2008 rast na vseh pro-
duktih - v prvih 8 mesecih tega 
leta naj bi se vloge prebivalstva 
povečale za 23,9 odstotka, vlo-
ge pravnih oseb za 46,1 odstot-
ka, nominalno skupaj za 81,4 mi-
lijona evrov. V Delavski hranilnici 
po navedenih podatkih sklepa-
jo, da jim ljudje zaupajo, četudi 
morda ne ponudijo vedno naj-
višje obrestne mere. Urbančeva 
doda: „Hranilnica ponuja pov-
prečne obrestne mere, visoke 
obrestne mere pa ponujajo tisti, 
ki imajo večjo potrebo po denar-
ju.“ Tudi ročnosti depozitov se pri 
Delavski hranilnici niso spreme-
nile, v kolikor pa pride do potre-
be po prekinitvi s strani stranke – 
se pravi pri izjemnih primerih, pa 
naj bi strankam omogočili preki-
nitev. „Drugače pa stranke depo-
zite v večini podaljšujejo,“ doda 
Urbančeva.

V NLB ugotavljajo, da se splo-
šna gospodarska situacija od-

raža tudi v višini finančnih sred-
stev oziroma prihrankov strank. 
Stranke naj bi se dobro zavedale 
pomembnosti racionalnega rav-
nanja s prihranki in se še vedno 
odločale za varčevanje v različ-
nih varčevalno naložbenih mo-
žnostih. Glede ročnosti pa Gor-
dana Radanovič pojasnjuje: 
„Ocenjujemo, da vsaka stranka 
sprejme odločitev o tisti dobi 
vezave oziroma varčevanja, ki 
ji je najustreznejša glede na to, 
kdaj bo želela razpolagati s pri-
varčevanimi sredstvi. Prav tako 
imajo lahko več varčevalnih mo-
žnosti za različno dolge dobe in 
s tem tudi večjo razpršenost 
prihrankov na eni strani ter po-
sledično temu tudi njihovo ve-
čjo likvidnost.“ Stranke imajo 
pri NLB po njenih besedah mo-
žnost prekinitve vezave oz. var-
čevanja s plačilom nadomesti-
la, vendar to možnost menda le 
redko izkoristijo, saj jim je v ta-
kšnem primeru na voljo premo-
stitveno posojilo. 

Kriza pa ni prizadela depozitov 
v Hranilnici LON, kjer kljub ni-
žanju depozitnih mer beleži-
jo konstantno rast depozitov 
in ostalih varčevanj. V obdobju 
enega leta naj bi dosegli 10-od-
stotno rast depozitov in varče-
vanj, na kar so, glede na pogo-
je, v kakršnih je bil ta rezultat 
ustvarjen, zelo ponosni, poja-
snjuje Robert Žerjav. „Poseb-
nosti ne zaznavamo, kot zani-
mivost bi mogoče izpostavili, 
da se ljudje pogosteje odloča-
jo za dolgoročne vezave (nad 
enim letom) oz. ima Hranilnica 
LON več dolgoročnih depozitov 
kot pa kratkoročnih.“ 

V mesecu varčevanja se poleg 
priprave ozimnice posvetite 
tudi razmisleku o načinih var-
čevanja, bodisi v bankah bo-
disi denarnih vzajemnih skla-
dih, življenjskih zavarovanjih, 
obvezniških, delniških in po-
kojninskih skladih in podob-
no. Možnosti je veliko, zato bo 
najbolje, kot smo že priporočali 
zgoraj, da premislite, česa si že-
lite in kaj je pravzaprav cilj vaše-
ga varčevanja. Potem bančnim 
ali drugim finančnim svetoval-
cem čim bolj nazorno pojasnite 
svoj pogled in svoje varčevalne 
cilje, ti pa naj vam pridejo na-
proti s ponudbo, ki vam bo v 
danih razmerah najbolj ugo-
dna in priročna. 
 M. M.

Z bankami o bankah
Oktober je mesec varčevanja in še do nekaj let nazaj smo bili Slovenci znani po vsej Evropi kot narod, ki redno in 
rad varčuje. In če so včasih varčevali tako mladi kot starejši in je bil višek denarja vložen tudi v bolj tvegane skla-
de, je kriza odločno zarezala v varčevalne načrte. Ker se je zadnje čase tudi varčevanje v zlatu izkazalo za bolj tve-
gano od varčevanja v bančnih vlogah in depozitih, je ravno tam naloženih največ privarčevanih sredstev. Tudi v 
Posavju imamo prebivalci povsem blizu veliko bančnih poslovalnic, ker pa je dandanes zamenjava banke zelo 
enostavna, banke agresivneje nastopajo na trgu in pogosteje prilagajajo svoje ponudbe povpraševanju strank. 
Ravno zato je pomembno, da ste tudi tu, kot na ostalih področjih, zahtevni in od nekoga, ki upravlja z vašim de-
narjem oziroma ga hrani, pričakujete prilagodljivost in trud.
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Ni statusa? Ni panike!
Ni statusa? Ni panike!

Ni statusa? Ni panike!

Ni statusa? Ni panike!

SKENIRAJ STRAN Z 
APLIKACIJO LAYAR

sfuraj ...
nov avto!:)

najbolj kreativen

paket za mlade
z najnižjo porabo denarja in bogato dodatno opremo.

PE NOVO MESTO                     
Trdinova 4                                    
tel.: 07/ 393 53 60                            

Odprli smo nova vrata poslovalnice v Sevnici, Trg svobode 12, Sevnica.
ZASTOPSTVO 
KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/488 05 80

POSLOVALNICA 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/496 39 80

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650 

Čas za Gas… zavaruj se in prejmi:

* EKSTRA ugodnosti za mlade veljajo v času akcije Vzajemna Mladi oz. do 31.12.2013. Ponudba na www.
kolektiva.si/respect se lahko v času akcije spreminja. Paket Vzajemna Mladi lahko sklenete do 31.12.2013.

Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana.  Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
080 20 60

www.m-vzajemna.si

ni statusa? ni panike!

naGradni nateČaj 2X Škoda Citigo

Slika je simbolna.

obvezna oprema: dopolnilno zdravstveno zavarovanje vzajemna zdravje 
z najnižjo premijo v sloveniji
dodatna oprema: majica »respect« / bon za 15 eur za vsa zavarovanja vzajemne (z izjemo 

dopolnilnega zavarovanja) / ekstra ugodnosti za mlade na www.kolektiva.si/respect* / sodelovanje v 

nagradnem natečaju »sfuraj idejo za nov avto Škoda Citigo« / brezplačna včlanitev v vzajemna klub / in 

ostale topŠit ugodnosti

Oglas_Mladi_128x119_(09-09-2013).indd   1 7.10.2013   10:34:58

www.volkswagen.si

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

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

Slika je simbolna. 

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

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

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

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

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

www.volkswagen.si

Novi Tiguan. S porabo goriva 
5,3 l/100 kilometrov.**
Novi Tiguan z bogato serijsko opremo je na voljo v cestni ali 
terenski izvedbi sprednjega dela. Njegov pravi terenski 
karakter pa boste spoznali z uporabo štirikolesnega pogona 
4MOTION. Navdušile vas bodo številne napredne tehnologije, 
varčni dizelski in bencinski motorji ter asistenčni sistemi,  
kot je Park Assist 2.0***, ki bo vozilo samodejno parkiralo.  
Medtem pa lahko navdušenje delite s svojim sopotnikom! 
 
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Prihranek do  

5.000 EUR*

Emisije CO2: 139–199 g/km.  
Kombinirana poraba 
goriva: 5,3–8,6 l/100 km. 
Slika je simbolna. * prihranek velja za vozila 
na zalogi, ** velja za motor 2.0 TDI 81 kW  
(110 KM) BlueMotion Technology pri 
kombinirani vožnji, *** dodatna oprema.

VWoglasDealerTiguan_2013_98x208.indd   1 20. 03. 13   13:56

Robert Štaba, ki bi mu pred 
leti kruta usoda prometnih ne-
sreč skorajda vzela hčerko, ki je 
bila udeležena v hudi prome-
tni nesreči, ko jo je pijan voz-
nik zbil z avtomobilom ter je 
odletela kar 70 metrov daleč 
in se še 30 metrov kotalila, po-
sledično pa utrpela tri hemato-
me, imela polomljene vse kosti 
in minimalne možnosti za pre-
živetje, je ravno zaradi te bridke 
izkušnje ustanovil zavod Varna 
pot za pomoč žrtvam prome-
tnih nesreč. V sedmih letih de-
lovanja se je zavodu pridruži-
lo že več kot 3500 ljudi, ki so 
bili v nesrečah sami žrtve ali 
pa so nekoga izgubili. „Pro-
metne nesreče se ne zgodijo. 
Lahko jih preprečimo. Države, 
ki so imele 150, 200 mrtvih na 
milijon prebivalcev, danes do-
kazujejo, da se da ta številka 
precej zmanjšati. Danes imajo 
samo še 20 mrtvih in zatrjuje-
jo, da bodo prišle do vizije nič,“ 
je dejal Štaba in kot primer na-
vedel Francijo, ki je bila včasih 
na repu evropskih držav gle-
de prometne varnosti, danes 
pa je ena najvarnejših v Evro-
pi. Kot je omenil, je bila Slove-
nija med letoma 2001 in 2007 
celo najslabša država v EU, kar 
se tiče prometne varnosti, da-
nes pa je nekje na sredini. „Kar 
boli vse nas, ki se ukvarjamo s 
prometno varnostjo, je to, da 
se uspešnost na področju pro-
metne varnosti šteje samo na 
podlagi števila umrlih in po-
škodovanih. Ko govorimo o 
vojnah, tudi za ceste lahko re-
čemo, da se na njih vsak dan 
dogajajo vojne. Za številom žr-
tev prometnih nesreč stoji po-
sameznik, nekdo z imenom in 
priimkom, nekdo izmed nas,“ 
je povedal Štaba in dodal, da 
je leta 2007 tudi v Sloveniji pri-
šlo do zasuka, saj smo tudi mi 
začeli malo razmišljati. Zahva-
la gre po njegovem tako uči-
teljem, staršem, različnim or-
ganizacijam kot zakonodaji in 
nedvomno pogumnim žrtvam 
nesreč, ki se izpostavijo in po-
vejo, naj ne naredimo iste na-
pake. „Za razloge za nastanek 
prometne nesreče vsi vemo. Če 
bi dali alkohol in hitrost stran, 
bi bili ena najvarnejših držav. 
Če bi samo takrat, ko se pije, 
dali ključe nekomu drugemu, 
bi ohranili desetine življenj v 
Sloveniji,“ je poudaril.

Štaba je predstavil tudi Andre-
ja Pegana, ki je pred 17 leti do-
živel hudo prometno nesre-
čo, z naslednjimi besedami: „Z 
mano je Andrej, ki je drugačen, 
kot smo mi. Ki je večkrat sreč-
nejši od nas. Ampak za to sre-
čo mora garati in delati. Andrej 
je bil namreč med življenjem in 
smrtjo.“ Kot je v svoji izpovedi 
dejal Pegan, je takrat v nesreči 
izgubil svojega najboljšega pri-
jatelja, sam pa utrpel tako fizič-
ne kot psihične poškodbe, kar 
je vplivalo na to, da se življenja 
pred nesrečo spomni samo, če 
mu o tem pripoveduje kak prija-
telj. „Na začetku sem bil v komi in 
ko sem se zbudil v rehabilitacij-
skem centru Soča, najprej nisem 
vedel za sebe. V Soči sem prišel 
k sebi in sem bil najprej na inva-
lidskem vozičku. Zamislite si, da 
ste stari 22 let in na invalidskem 
vozičku. Razmišljaš, ali bi sploh 
še živel,“ je pripovedoval Pegan 

gostejših vzrokov prometnih 
nesreč, še svetoval, naj se dr-
žijo naslova predavanja in re-
čejo petkrat STOP – umiranju 
na slovenskih cestah, hitro-
sti, alkoholu, drogam in dru-
gim psihoaktivnim snovem 
ter agresivnemu obnašanju. 
„Opozarjajte na hitrost, upora-
bo mobitelov, nikoli ne sedite v 

in zbranim zaupal, da se je pred 
nesrečo izučil za mizarja, vendar 
tega poklica ni opravljal, ampak 
je pekel pice. Povod za to nesre-
čo se je zgodil v službi, kjer so se 
s sodelavci velikokrat napili. Tisti 
usodni dan pa so se odpravili na 
cesto, tudi hitrost ni bila ravno 
najmanjša in zgodilo se je naj-
hujše. „V Soči sem se na novo na-
učil hoditi, govoriti in pisati. Bilo 
je veliko trpljenja in tudi veliko 
truda, ampak se je splačalo. Sem 
pa po prometni nesreči že veli-
ko dosegel, česar drugače ne bi. 
Pred natanko desetimi leti sem 
prehodil 1103 kilometre ob slo-
venski meji. Ponovno sem tudi 
naredil vozniški izpit. Takrat so 
mi vsi govorili, da ne bom nik-
dar več vozil avta, ampak sem 
si rekel: ‚Pri meni ni meja!‘. Zdaj 
ga vozim že približno osem let 
in mi gre kar v redu. Napisal sem 
tudi že dve knjigi. Moja druga 
ima naslov Misli, ki jokajo. Od 
nesreče sem mogoče spustil le 
tri solze, v mislih pa lahko zelo 
jokam. In včasih to bolj boli, kot 
pa da bi mi tekle solze,“ so vse v 
dvorani presunile njegove be-
sede. Vsem mladim je za ko-
nec še svetoval, naj povejo svo-
jim staršem in tistim, ki vozijo, 
da  ne sedajo pijani za volan, in 
tudi ko bodo imeli vozniški iz-
pit, naj ne vozijo pod vplivom 
alkohola, naj se držijo predpi-
sov, imajo trezno glavo in bodo 
premišljeni za volanom. „Mene 
je ta šola predrago stala. Pred 
nesrečo sem bil zelo hiter vo-
znik in sem se včasih tudi use-
del pijan za volan. Zdaj tega ne 
počnem več. Predpisov se držim 
kot hudič križa,“ je še dejal in za-
ključil: „V Krško sem prišel zato, 
da delim svojo zgodbo z osta-
limi, da se začnejo zavedati, da 
je kljub temu, da je kriza v svetu, 
še vedno lepo, ko se lahko zju-
traj zbudiš. Zakaj sem se odločil, 
da želim živeti še naprej? Zato, 
da dokažem drugim, da sem po 
taki poškodbi zmožen še veliko 
narediti.“

Štaba je učencem, ki so si lah-
ko ogledali tudi videe najpo-

avto ali na motor, ko je voznik 
pijan, uporabljajte čelado na 
motorjih in bodite naši amba-
sadorji do drugih. Vi ste še mla-
di in zato ne smete postati del 
teh tragičnih zgodb,“ je za ko-
nec vsem položil na srce usta-
novitelj zavoda Varna pot.

 Rok Retelj

„Kljub krizi je še vedno lepo, 
ko se lahko zjutraj zbudiš“
KRŠKO – V evropskem tednu mobilnosti je v Krškem tako dijakom ŠC Krško – Sevnica kot devetošolcem iz krške 
občine predaval Robert Štaba, ustanovitelj zavoda Varna pot. 19. septembra smo skupaj z učenci 9. razredov v 
športni dvorani ŠC Krško – Sevnica z zanimanjem poslušali njegovo predavanje o prometni varnosti z naslovom 
„5x STOP je cool“, še posebej pa se  je vsem vtisnila v spomin izpoved žrtve prometne nesreče Andreja Pegana.

Tovarniška 10 8250 Brežice Slovenija
Gsm: 041 433 787 Tel: 07 49 69 265

Mail: info@mobil-abc.com
Specializiran servis za vozila Mercedes-Benz

V mesecu novembru -10% na menjavo zavornih oblog

Več informacij na mercator.si in triglav.si
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Varovanje ljudi in premoženja
Varovanje javnih zbiranj in prireditev v gostinskih lokalih

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Vse za vašo varnost!

Dolenjska-Rival varovanje d. o. o.
CKŽ 137, Krško, Tel.: 07 488 2370
Splet: www.dolenjska-rival.si
E-pošta: dolenjska-rival@siol.net
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•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

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

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

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

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

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

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

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

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

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

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

Prva obletnica Delavske hranilnice v Brežicah

Z iskreno hvaležnostjo se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje. Veseli in ponosni 
smo, da smo prvo leto v Brežicah preživeli, z vašo pomočjo, tako uspešno. Srečni 
smo, da se vaš obisk v naši podružnici iz meseca v mesec veča, da z nasmehom 
na obrazu spijete kavico dobrodošlice, ko čakate, da opravite bančne storitve, 
ter da zadovoljni zapuščate našo poslovalnico. Vaše zadovoljstvo z nami in z 
našimi storitvami nam je v izjemen ponos. Zato vam obljubljamo, da se bomo 
trudili uresničevati vaše želje in potrebe tudi v bodoče, kajti naš uspeh gradimo 
samo na vašem zadovoljstvu in zvestobi. 

Naj bodo meseci oktober, november in december 2013, ko podružnica Delavske 
hranilnice v Brežicah praznuje svojo prvo obletnico, meseci še posebnih 
ugodnosti za vas:
• priznali vam bomo 0,20 % VIŠJO OBRESTNO MERO NA VSEH 

DEPOZITIH, 
• priznali vam bomo 0,20 % NIŽJO OBRESTNO MERO NA VSE KREDITE,
• za vse položnice bomo tudi neimetnikom osebnih računov 

zaračunali provizijo le v višini 39,00 CENTOV, 
• ob odprtju osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi boste vse 

položnice na vaše ime plačali BREZ PROVIZIJE.

Še vedno smo najugodnejša bančna ustanova – za celo družino – najugodnejši za 
babice in dedke, za mamice in očije, študente in dijake, medvedkovo varčevanje 
za otroke pa vam prinaša darila.

Revija Moje finance nas je v mesecu oktobru razglasila za najugodnejšo banko 
na šestnajstih bančnih produktih. Prav tako smo najugodnejši tudi po izračunih 
Zveze potrošnikov Slovenije. 

Lahko vam s ponosom zaupamo, da smo po devetih mesecih poslovanja 2013 
tudi najbolj uspešna bančna institucija v Sloveniji.

V kriznih časih se še posebej borimo za slehernega komitenta. Občani lahko 
s prenosom poslovanja na Delavsko hranilnico privarčujete do 150 EUR letno.
Osebni račun vam nudimo prvo leto brez stroškov vodenja, po enem letu pa 
imate še vedno najnižje stroške vodenja na bančnem trgu, samo 1,25 EUR. 
Položnice lahko v Delavski hranilnici plačujete neimetniki OR najceneje v Posavju, 
po le 0,50 EUR, če pa ste komitent Delavske hranilnice z rednimi prilivi, pa po 
le 0,39 EUR. Stanovanjske in potrošniške kredite lahko v hranilnici najamete po 
ugodnih obrestnih merah do 30 let. Na področju varčevanj imamo pestro izbiro, 
tako da lahko vsakdo najde pravo obliko varčevanja.

Stranke Delavske hranilnice vse več pozornosti posvečajo tudi dobrim poslovnim 
rezultatom hranilnice, zanima jih nakup delnic hranilnice in širitev poslovne mreže. 

Lastništvo hranilnice, ki je na trgu že triindvajseto leto, je razpršeno in slovensko. 
Največji lastniki, 64,5 %, so različni sindikati in društva, 22,5 % delnic imajo 
občani in občanke - naši varčevalci, preostali del, 13 %, pa podjetniki in 
gospodarske družbe.

Ravno v tem obdobju je v teku dokapitalizacija hranilnice v višini 2 mio EUR, 
ki jo bo hranilnica v večini izpeljala preko obstoječih delničarjev, vsem našim 
komitentom pa omogočamo tudi ob tej priliki nakup delnic hranilnice.

Hranilnici, ki širi poslovno mrežo in dosega vsako leto večji dobiček, katerega so 
deležni tudi lastniki hranilnice s 5 % dividendnim donosom, ni v interesu v trenutnih 
razmerah povečevati stroške v breme komitentov, zato davka na finančne storitve 

nismo prevalili na komitente hranilnice. Hranilnica komitentom ne zaračunava 
prilivne provizije in provizije na gotovinske dvige, kar bančno okolje že počne. To 
so tudi razlogi za to, da hranilnica zavzema prva mesta po ugodnostih v raznih 
raziskavah, kot je zadnja objava v Mojih financah. Cenovna ugodnost hranilnice 
prispeva k večdesetodstotni rasti osebnih in poslovnih računov, kreditov fizičnim 
osebam in pravnim osebam ter k rasti vlog prebivalstva in pravnih oseb. 

Delavska hranilnica je prepoznavna banka, vredna zaupanja, prav zato rast 
njene bilančne vsote po devetih mesecih letos znaša 26 %. Letos odpira že 
šesto poslovno enoto, v petih letih krize je zaposlila preko 100 novih sodelavk 
in sodelavcev, samo letos pa že 32. 

Tudi kmetom nudimo najugodnejše poslovanje 
in ugodne kredite

Za kmete ima hranilnica posebno ponudbo. Nudimo vam ugodno poslovanje 
preko osebnega računa ter ugodne namenske kredite. V naši ponudbi za kmete 
so kratkoročni in dolgoročni krediti za namen pospeševanja kmetijske dejavnosti, 
izgradnjo gospodarskih in stanovanjskih objektov, nakup mehanizacije, setev, 
vzrejo, kreditiramo pa tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji. Obrestne mere na 
kreditih pa znašajo od 6 MESEČNI EURIBOR + 2,90 % dalje.

Ponudba za podjetnike, gospodarske družbe 
in javni sektor

V veliko veselje nam je, ko ugotavljamo, da se večino novoodprtih podjetij in 
podjetnikov v Posavju odloči odpreti poslovni račun v hranilnici, hkrati pa tako 
obstoječi podjetniki in podjetja kakor tudi javni sektor množično prehajajo na 
Delavsko hranilnico z namenom poslovanja z nižjimi stroški. Tudi podjetnikom 
in podjetjem nudimo vse bančne storitve kot druge banke, z edino razliko – po 
veliko nižjih cenah ob enaki kakovosti storitev. Podjetniki in podjetja imajo prvo 
leto brezplačno vodenje računa, a tudi po pretečenem prvem letu ostajamo 
najcenejši – vodenje poslovnega računa za podjetnike znaša le 3,80 EUR/mesec, 
za podjetja pa le 6,20 EUR/mesec. Za plačilni promet imamo najnižje provizije, 
prilivnih provizij in pologov gotovine pa ne zaračunavamo.

Podjetjem, podjetnikom prisluhnemo tudi pri kreditiranju, kjer nudimo 
kratkoročne in dolgoročne investicijske kredite, kredite za obratna sredstva, tudi 
z vračilom do 20 let. Prisluhnemo tudi potrebi po limitu in garanciji. Seveda pa 
v teh razmerah zahtevamo dobre poslovne in razvojne načrte kreditojemalcev, 
primeren denarni tok in primerno zavarovanje.

Zaščitni znak Delavske hranilnice smo tudi zadovoljni 
in hranilnici pripadni sodelavci in sodelavke 

V Brežicah sestavljamo petčlansko ekipo Andreja, Anita, Klemen, Miha in Martina, 
ki se vsak posebej vsak dan trudimo, da strankam odgovorimo na vsa vprašanja 
in dvome ter jim svetujemo. V veselje nam je, ko gre stranka iz naše poslovne 
enote zadovoljna, da je poleg najcenejših bančnih storitev naletela na prijazno 
besedo, obenem pa smo ji postregli še z brezplačnim toplim napitkom. 

Cilj Delavske hranilnice d.d., Podružnice Brežice, je še naprej tkati trdno vez s 
prebivalstvom in dati še več energije podjetništvu in razvoju podeželja v Posavju.

� Martina�Urbanč,�direktorica�podružnice�Brežice

DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
tel: 07/62 00 500 – 507, vsak delovni dan od 08.30 do 17.00 ure – neprekinjeno
NAHAJAMO SE V ISTI STAVBI KOT KOP BREŽICE D.D. - ZRAVEN GLASBENE ŠOLE

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!
SPOŠTOVANI PODJETNIKI 
IN DRUGE PRAVNE OSEBE!

ENO LETO SMO PRISOTNI V POSAVJU, ENO LETO SMO VAM V POSAVJU NA 
VOLJO KOT CENOVNO NAJUGODNEJŠA BANČNA INSTITUCIJA.
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Obiščite nas in svetovali 
vam bomo kako do 
ugodnejših in kvalitetnejših
bančnih storitev!

Najboljša bančna ponudba 
v mestu

PE BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice, T: 07 62 02 570, info@lon.si, www.lon.si

Ob odprtju računa vam podarimo 20 EUR!

Novi komitenti

Plačilo položnic

Poleg Paketa dobrodošlice bomo vsem
novim komitentom, ki bodo odprli redni 
osebni račun in nanj prenesli svoje prihodke
(plača ali pokojnina), ob prvem prilivu 
podarili še 20 EUR. 

- provizija za plačilo položnice le 0,52 EUR
- položnice Komunale Brežice brez plačila 

provizije
- za upokojence, imetnike Srebrnega paketa

plačilo vseh položnice brez provizije

Ekipa PE Brežice −
že več kot 5 let z vami 
na Ljubezniv Oseben Način!

Foto Molan

K U P O Nv oktobru vsaka druga položnica brez plačila provizije 
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KRŠKO – V Vrtcu Krško – centralni enoti Ciciban so 26. septembra iz-
vedli evakuacijsko vajo. Približno 200 otrok je skupaj z vzgojiteljica-
mi in ostalimi zaposlenimi v vrtcu točno ob 10. uri zaslišalo alarm, ki 
je pomenil požar v kuhinji vrtca. Brez kakršne koli panike so iz vseh 
delov stavbe po lokacijskih poteh (zasilni izhodi, glavna vrata) nato 
zapuščali objekt in se zbrali na dogovorjenem mestu – vse to v re-
kordnem času, minuti in 32 sekund. Po besedah ravnatelja Vrtca 

Krško Dušana Tomažina so eva-
kuacijsko vajo izvedli v skladu z 
njihovim požarnim redom in pri-
pravili scenarij, ki je mogoč tudi 
v realnih okoliščinah. Vse so tudi 
zabeležili, da bi ugotovili morebi-
tne pomanjkljivosti, vendar teh 
ni bilo. Evakuacijski čas, ki so ga v 
primerjavi z lanskim (blizu dveh 
minut) precej izboljšali, je po nje-
govem dober, vprašanje pa je, če 
je primerljiv s časom evakuacije 
ob resničnem požaru. Zaradi za-
nimivosti dogodka so prosili še 
Poklicno gasilsko enoto Krško za 
demonstracijo svoje opreme, ki je 
seveda zelo pritegnila zanimanje 
otrok. Vodja evakuacijske vaje Ar-
mando Istenič je dodal, da so po 
izpraznitvi objekta le-tega pre-
gledali, če je res izpraznjen, zaprli plin in ugasnili elektriko ter se 
tudi sami evakuirali na zbirno mesto. Naslednje leto, ko bodo v kr-
škem vrtcu ponovno pripravili evakuacijsko vajo, bodo skušali čas 
še izboljšati. R. Retelj

BOŠTANJ - Mnogim dobro znano družinsko podjetje, ki ga 
vodita Andreja in Milan Jamšek pod imenom Sava avto, je v 
času nastanka pred 18 leti štel samo enega zaposlenega, da-
nes jih šteje 35. 

»Začelo se je s prodajo avtomobilskih rezervnih delov v trgovini 
v Sevnici, nadaljevalo z gradnjo podjetja v Boštanju, ki nudi širo-
ko paleto storitev, in se nato nadaljevalo z ureditvijo bowling cen-
tra v Sevnici, danes pa odpiramo novo mehanično delavnico,« je 
dejal na septembrski  otvoritvi nove pridobitve Milan Jamšek.

Podjetje, ki uspešno posluje in povečuje svoj tržni delež v širšem 
slovenskem prostoru, ima v svoji široki ponudbi trgovino z avtomo-
bilskimi rezervnimi deli in servi-
snimi storitvami, nudi tehnič-
ne preglede in registracijo vozil 
ter zavarovalniške storitve. Del 
podjetja je tudi trgovina s špor-
tno opremo, okrepčevalnica ter 
bowling center. V začetku leto-
šnjega septembra so naštete-
mu dodali še novo mehanično 
delavnico, v kateri naj bi pote-
kalo predvsem popravilo tovor-
nih vozil, v delu novih prostorov 
pa bo tudi skladiščni prostor za 
shranjevanje  gum njihov strank.

Otvoritev novih prostorov v 
Boštanju je povezoval zna-
ni radijski voditelj Denis Av-
dić, s pevskim nastopom pa 
so jo obogatile članice septe-
ta Fortuna iz Šentjanža, od ko-
der tudi prihajata zakonca Jam-
šek. Čestitke za novo pridobitev 
je med ostalimi gosti lastniko-
ma izrekel tudi sevniški župan  
Srečko Ocvirk. 
 S. Radi

Pridobitev podjetja Sava avtoIz vrtca v rekordnem času

Otroke so najbolj pritegnili pripomočki, ki jih PGE Krško upora-
blja pri gašenju požarov.

„Cicibani“ so takoj po sliša-
nem alarmu eden za drugim 
zapuščali stavbo vrtca.

POSAVCU JE VARNOST 
NA PRVEM MESTU

V podjetju Posavc d.o.o. se že vrsto let 
uspešno ukvarjajo z vsemi zgoraj naštetimi 
področji: varnost pri delu, požarna varnost 
in varnost v prometu. Njihovi uspešnosti 
botrujejo dolgoletne izkušnje ter neneh-
na izpopolnjevanja in izobraževanja, kar 
potrjuje veliko število zadovoljnih strank, 
tako fizičnih oseb kot malih in velikih pod-
jetij, ki redno koristijo njihove storitve. 

Izvajanje nalog varstva pri delu in varstva 
pred požarom je predpogoj za uspešno in 
razvojno naravnano podjetje, pri čemer 
leži obveznost tako na podjetju kot de-
lavcih, zaposlenimi v tem podjetju. S po-
močjo podjetja Posavc se izognete nepo-
trebni izgubi časa ter stroškom in morebitni 
škodi, ki bi nastala ob nezgodi. Za vas hi-
tro in učinkovito izdelajo izjave o varno-
sti z oceno tveganja in usposabljajo vaše 
zaposlene za varno delo, ki je prilagojeno 
posebnostim delovnega mesta. Ob tem 
pa zagotavljajo tudi redne preglede stro-
jev in naprav, delovnega okolja ter me-
ritve električnih inštalacij in strelovodnih 
naprav, kar prispeva tudi k večji požarni 
varnost, saj so neredki primeri, da je vzrok 
požara ravno stara in dotrajana električ-
na inštalacija, v primeru neviht s strelami, 
ki so v zadnjem času vse preveč pogo-
ste, pa neustreznost strelovodnih naprav. 
Za namene požarne varnosti za vas izde-
lajo požarne in evakuacijske načrte, ki so 

še posebej v veliko pomoč, če v vašem 
podjetju zagori. Da to preprečimo, je po-
trebno narediti oceno požarne ogroženo-
sti, skrbeti za reden servis gasilnih apara-
tov, redno pregledovati sisteme aktivne 
požarne zaščite in vaše zaposlene ustre-
zno usposobiti za varstvo pred požarom. 
Poleg servisiranja vam v podjetju nudijo 
tudi nakup novih gasilnih aparatov.

V zadnjih letih se velika pozornost posve-
ča prometni varnosti, za katero mora v 
prvi vrsti poskrbeti vsak voznik sam, česar 
pa ne more, če ni ustrezno usposobljen. V 
šoli vožnje Posavc vas strokovno usposo-
bljeni predavatelji in učitelji vožnje pripra-
vijo na vse situacije, ki jih lahko predvidimo 
na cesti. Z vpisom v šolo vožnje pridobite 
prvovrstna znanja in izkušnje, nudijo vam 
tečaje varne vožnje, številne ugodnosti in 
popuste pri nakupu ur voženj, prav tako 
pa vsi, ki se do konca leta 2013 vpišete v 
šolo vožnje, sodelujete v nagradnem žre-
banju ob koncu leta. 

Novost pri podjetju Posavc d.o.o. je tudi 
paket Posavc komplet, v katerem je mo-
žno za izbrane storitve dejavnosti podje-
tja koristiti 30 % popust na osnovne cene 
storitev.

Pri podjetju Posavc d.o.o. poskrbijo za 
vašo varnost!

Nemalokrat se nam v življenju zgodi, da poskrbimo za vse druge stvari, naši varnosti 
pa posvečamo vse premalo pozornosti. To je seveda velika napaka, saj se dostikrat 
zgodi, da bi požar lahko pogasili, če bi takrat imeli pri roki ustrezen gasilni aparat ozi-
roma da bi lahko preprečili prometno nesrečo, če bi bilo poskrbljeno za ustrezno pro-
metno varnost. Prav tako je vse več nezgod na delovnih mestih, saj se zanemarja po-
membnost ustrezne opreme in izobraževanja iz varnosti pri delu.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 10. 10. 

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: prvo srečanje krož-
ka Ples za sprostitev

• od 10.00 do 13.00 v Oza-
ri Brežice: dan odprtih vrat

• ob 11.00 v OŠ Maksa Pleter-
šnika Pišece: odprtje avto-
matizirane izposoje oddelka 
Knjižnice Brežice v Pišecah

• od 16.00 do 18.00 pred OŠ 
Podbočje: delavnice, ustvar-
jalnice in športne igre za 
otroke iz KS Podbočje

• ob 17.00 na ploščadi pred 
KD Krško: Artizani – Hiša 
otrok in umetnosti – cirku-
ške delavnice

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: otroška gledališka pred-
stava „Zoopotniki“

• ob 17.00 v učilnici MC Kr-
ško: konferenca NVO Posav-
ja - Strategija razvoja nevla-
dnih organizacij v Posavju

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: ogled dokumen-
tarnega filma „Matrica ži-
vljenja“ in pogovor z Anito 
Kejžar Škulj

• od 18.30 do 20.00 v Bre-
žicah (CPB 34): brezplačna 
delavnica za pare „Sočutje 
zdravi rane: pogovor in po-
slušanje“ (prijave na info@
zdi-nm.si ali 031 489 309)

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev slikarske razsta-
ve „Doga tempore ex-cvič-
korel 4“

• ob 19.00 v KD Krško: Pot do 
sreče obstaja – predavanje 
Mojce Pompe Stopar „Vpliv 
družine na otrokovo samo-
podobo“

Petek, 11. 10.

• od 14.00 do 17.30 na igri-
šču pri OŠ Koprivnica: je-
senski živ žav za učence in 
predšolske otroke iz KS Ko-
privnica

• ob 16.00 na upravi Koz-
janskega parka v Podsredi: 
predstavitev raziskovalnih 
nalog mreže šol biosfernega 
območja Kozjansko in Ob-
sotelje; ob 18.00 v Sloven-

sko-bavarski hiši v Podsredi: 
odprtje dveh razstav – sta-
re sorte jabolk in botanične 
risbe jabolk ilustratorke Za-
gorke Simić

• od 16.00 do 19.00 na igri-
šču in v športni dvorani Se-
novo: nogometni turnir ekip 
fantov in turnir v odbojki 
(fantje in dekleta)

• ob 18.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
Afganistan in Martin Štefanič

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
javna okrogla miza na temo 
„Naša naselja, naša vizija“ 
ob svetovnem dnevu habi-
tata

• ob 19.00 v čitalnici v Bresta-
nici: večer gledališke in lite-
rarne skupine Svoboda Bre-
stanica s praizvedbo prve 
igre v slovenskem jeziku v 
Brestanici „Eno uro doktor“

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: območ-
no srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž

• ob 19.30 v cerkvi Imena Ma-
rijinega v Dobovi: koncert 
dekliškega zbora Hannover 
in dekliškega zbora Zvezda 
Dobova

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopisno predavanje 
Mateje Mihelič o Kubi

Sobota, 12. 10.

• ob 10.00 v športni dvorani 
v Pišecah: turnir v badmin-
tonu za pokal občine Brežice

• od 10.00 do 19.00 na trgu 
v Podsredi: Praznik kozjan-
skega jabolka – sejem re-
gionalnih produktov; ob 
10.00: slovesna otvoritev z 
nagovori, podelitvijo nazi-
va Carjevič leta in otvoritvi-
jo kipa Antona Aškerca, ob 
11.00 pred Slovensko-ba-
varsko hišo: odprtje razsta-
ve gob Gobarskega društva 
Kozjansko Kozje, ob 11.00 
na igrišču v Podsredi: no-
gometni turnir mladincev v 
malem nogometu, ob 17.00 
na igrišču v Podsredi: nogo-
metni turnir veteranov v ma-
lem nogometu, od 20.00 do 

24.00: program z ansam-
blom Donačka

• ob 11.00 pri spomeniku pod 
vaško lipo na Oštrcu: sreča-
nje Oštrc 2013, slavnostni 
govornik: Silvo Gorenc, kul-
turni program: DPM Pod Gor-
janci Kostanjevica na Krki, 
recitatorska skupina Lojze 
Košak pri ZB Kostanjevica 
na Krki, harmonikar Slavko 
Franko s pevci, Marija Odor-
čič, domačinka z Oštrca

• ob 15.00 v gasilskem domu 
Cerklje ob Krki: slavnostna 
prireditev ob 110-letnici 
PGD Cerklje ob Krki

• ob 16.00 na atletskem sta-
dionu Brežice: atletski mi-
ting Brežice 2013

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: balkanska zabava in D.J. 
Boki Balkan Kan 

Nedelja, 13. 10.

• od 10.00 do 18.00 na trgu 
v Podsredi: Praznik kozjan-
skega jabolka – sejem regio-
nalnih produktov; od 10.30 
do 13.00: družinsko kolesar-
jenje, od 11.00 do 13.00: 
rekreativni tek na grad Pod-
sreda

• ob 11.00 v Bušeči vasi: 18. 
tek po vinski cesti

• ob 11.00 na motokros pro-
gi na Prilipah: finalne tekme 
pokalnega tekmovanja Slo-
venije v motokrosu

• ob 15.00 v Galeriji Krško: 
družinska likovna ustvarjal-
nica s Tino Brinovar

• ob 15.00 in 19.00 v Domu 
kulture Brežice: Tak ti je tu 
blu – predvajanje filma o ži-
vljenju, ljubezni in svatbi v 
Kapelah po 2. svetovni vojni

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: koncert Ta fle-
ten večer

• ob 20.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Bernays propa-
ganda (MK), Fighting fiction 
(UK) in Južna

Ponedeljek, 14. 10.

• ob 18.00 v galeriji Gimna-
zije Brežice: otvoritev likov-
ne razstave grafičnih listov 
Marije Jenko „Labodji spev“

• ob 19.30 v MC Krško: filmski 
večer FKK

Torek, 15. 10.

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: spominski večer 
ob obletnici otvoritve poseb-
ne zbirke „Speedway v Slo-
veniji“ - pogovor z nekda-
njima državnima prvakoma 
Gregorjem Pintarjem in Ge-
rijem Lekšetom

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert ob 36-letnici delova-
nja Kulturnega doma Kr-
ško - Nana Milčinski: Še 
ena pomlad - večer Ježko-
ve poezije

Sreda, 16. 10.

• ob 10.30 v Gimnaziji Bre-
žice: otvoritev prenovljene 
šolske stavbe

• ob 16.00 v sejni sobi MC 
Brežice: javna razprava - 
Predlog strategije socialne-
ga podjetništva v Posavju

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: prvo srečanje štu-
dijskega krožka Spremenimo 
probleme v pogum in ustvar-
jalnost

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-

ca: predavanje Nare Petro-
vič „Navade – temelj zdrav-
ja ali bolezni“

• ob 19.00 v športni dvorani 
Brežice: 1. dobrodelni kon-
cert za digitalni mamograf; 
vstopnina: 10 € (več na str. 
21)

• ob 19.00 v Kavarni Žagar v 
Brežicah: literarni večer, po-
svečen Mateju Boru

Četrtek, 17. 10.

• ob 16.00 v Gimnaziji Breži-
ce: dan odprtih vrat – voden 
ogled za obiskovalce

• ob 17.00 v učilnici MC Krško: 
predstavitve PRSTaN-ovih 
akcij - korporativno prosto-
voljstvo, lokalna partner-
stva, vsak dan novinar – en 
dan nevladnik

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer „Lepi sev-
niški roži – August Šenoa in 
Sevnica“

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje tematske re-
gijske razstave „Parafraze li-
kovnih del, palimpsesti, ci-
tati, prisvojitve“

• ob 18.00 v Hotelu City Kr-
ško: predstavitev alternativ-
nih metod samozdravljenja 
(prijave na 040 663 059 ali 
dvodlan@gmail.com)

Petek, 18. 10. 

• od 11.00 do 19.00 v večna-
menski športni dvorani Bre-
žice: Podjetniško-obrtni in 
kmetijski sejem Brežice 

• ob 12.00 v telovadnici Gim-
nazije Brežice: UNESCO dan 
– zaključna prireditev

• ob 17.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: slavnostna aka-
demija ob 90-letnici šolstva 
na Senovem 

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: dobrodelni koncert 
„Sevničani stopimo skupaj“ 
za nakup paketov pomoči za 
družine in posameznike iz 
Sevnice; vstopnina: 12 €

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: jubilejni koncert ob 
10-letnici Dobovskih pevcev

• ob 19.30 v KD Krško: glasbe-
no-kriminalna komedija „Pa-
role, parole“, za modri abo-
nma in izven 

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine New Citizens

Sobota, 19. 10.

• ob 8.00 v Gimnaziji Brežice: 
dan odprtih vrat – ogled pre-
novljene šole in pouka v ra-
zredih 

• od 8.00 do 13.00 v prosto-
rih Radiokluba Elektron Bre-
žice (Trg izgnancev 12): dan 
odprtih vrat

• od 9.00 do 19.00 v večna-
menski športni dvorani Bre-
žice: Podjetniško-obrtni in 
kmetijski sejem Brežice 

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj delavnice za otroke – 
dan socialnih iger

• ob 15.00 v središču Bizelj-
skega: druženje s starodob-
niki Mercedes Benz

• ob 19.00 v gasilskem domu 
Cerklje ob Krki: koncert Za-
pojmo čisto po domače – Ko-
ledniki z gosti

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert Mešanega pev-
skega zbora Viva Brežice

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine Justin‘s case s 
predskupino Mams

Nedelja, 20. 10.

• od 9.00 do 16.00 v večna-

Ob svetovnem dnevu srca smo slišali, da je ta organ 
v našem telesu nadvse pomembna mišica. Brez nje ni 
življenja, brez srca ne moremo živeti. To je stvarnost 
iz medicinskega področja. Srce se običajno rodi zdra-
vo, rodi se lahko s prirojeno napako, ki jo zdravniki 
lahko kmalu odkrijejo ali pa se napaka potuhne in 
zažuga kasneje. Kot na primer popuščanje srčne mi-
šice. Če si s tem v družini soočen enkrat in potem še 
enkrat, se ti trpljenje zaje za vedno v vsako celico.

Vse vrste žalostnih življenjskih zgodb nam pešajo srč-
ne moči. Vse tiste s predznakom veselja (prav pogo-
sto bolj redke) so radosti za srce. In prav tako se bolj 
poredko spomnimo, da so drobne življenjske radosti 
pogon, energija za srce, ki je mišica. Ampak srce je 
veliko več. S njim izražamo svojo čustvenost, spošto-
vanje do svojih bližnjih, do prijateljev, med katere so-
dijo tudi živali. S srčnostjo si pridobimo prijatelje.

S pomanjkanjem srca, s slabo čustveno inteligenco, 
zapravimo vse po spisku. Od bližnjih do oddaljenih, 
in do, nenazadnje, samospoštovanja. V tem našem 
kratkem življenju, ko smo vsi le začasni prišleki na 
Zemljini obli, je vse povezano. Zlo in dobro, z neki-
mi vmesnimi prebliski, da je vendar dobro biti dober. 
Zato, da z zlim srcem ne rušiš harmonije med vsemi 
živimi bitji. Če ni harmonije v orkestru, je orkester 
razglašen. Kar ve vsak glasbenik v orkestru.

Moč čustvenosti, za katero stoji srce, je brez preu-
darnega ravnanja le prazna beseda. Nada Cesarec, 
zdravnica ZD Brežice, je, tako se zdi, dobila kazen 
zaradi nepreudarnega ravnanja. Si lahko preuda-
ren, če si hkrati na dveh delovnih mestih, z dvojno 
odgovornostjo – v ambulanti in na terenu? Je ne po-
znam in tudi ne njene (ne)zavzetosti pri opravlja-
nju zdravniškega poklica. Le kilogrami prebranega 
me navajajo na zdravničino ne-preudarnost. Je torej 
predsednik Pahor dobro preudaril, da ni pomilostil 
zdravnice? Je s srcem in zdravim razumom preudar-
jal nagrmadene probleme slovenskega zdravstva, ko 
je bil še premier in so ga nanje opozarjali zdravniki?

Zadnja dogodka na dvorišču brežiškega gradu pa 
sta dokazala česa so zmožna velika in globoka srca. 
Z neizmernim spoštovanjem sem spremljala etnolo-
ginjo Ivanko, njeno sodelavko Olgo in druge z nji-
ma na sejmu rokodelskih znanj. Ivanka in Olga sta 
prisotnim rokodelcem, pevcem in godcem nudili to-
liko srčne pozornosti, da bi se moral zamisliti vsak 
vsaj malo samokritičen, ki o sebi misli, da je nekaj 
več. Niti za trohico ne zaostajajo člani Društva za 
zaščito živali Posavja, člani Kinoloških društev Bre-
žice in Izar ter brežiškega Zavetišča za živali, ki svo-
ja življenja s srcem posvečajo tako zapuščenim kot 
lastnim živalim, saj, kot pravijo, brez živali bi bila 
naša življenja oropana, prazna. Bila je to še ena s sr-
cem pripravljena vesela prireditev.

Svetovni dan srca je gibanje, ki krepi zavedanje o sr-
cih vseh vrst, da bomo bolj pravični do svojega srca 
in src vsega sveta, so besede gospoda Černeliča. In 
prepričana sem, da je ob tem mislil tako na fizično 
kot duhovno srce. Kajti, nič nisi, človek, brez srca! 

Srce.

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

Koncert ob 36-letnici delovanja 
Kulturnega doma Krško

NANA MILČINSKI: 
ŠE ENA POMLAD 

večer Ježkove poezije

torek, 15.10., ob 20. uri 
Gledališče Koper:

PAROLE, PAROLE 
glasbeno-kriminalna komedija, 
za MODRI ABONMA in izven 

petek, 18.10., ob 19.30 uri, 
Prodaja vstopnic: blagajna KDK, EVENTIM, 

Pošta Slovenije, PETROL in BIG BANG

MOJČIN LEPI SVET
muzikal za otroke 3+,

za RUMENI ABONMA in izven,

torek, 22.10., ob 18. uri

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

menski športni dvorani Bre-
žice: Podjetniško-obrtni in 
kmetijski sejem Brežice 

• ob 9.00 izpred KS Bizeljsko: 
pohod po grajski pešpoti

• ob 11.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: predsta-
vitev pesniške zbirke Anto-
na Tasiča „Onstran bližine“

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: koncert Trobilne 
sekcije Trobsi KD GPO Loče 
in ŽePZ Drouz Radomlje

Ponedeljek, 21. 10.

• od 8.00 do 15.00 v prostorih 
VDC Leskovec-Krško, enota 
Brežice: teden odprtih vrat 
(vsak dan do 25. 10.)

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Pišecah: otvoritev 
9. mednarodnega UNESCO 
tabora s pokušino mednaro-
dnih jedi

Torek, 22. 10.

• ob 18.00 v Valvasorjevi 

knjižnici Krško: tematsko 
predavanje dr. Nataše Ter-
bovšek Coklin „Priprava na 
javni nastop“

• ob 18.00 v KD Krško: mu-
zikal za otroke 3+ „Mojčin 
lepi svet“, za rumeni abo-
nma in izven

• ob 19.00 v večnamenskem 
domu v Pišecah: koncert 
„Viva la musica“ z Big ban-
dom Krško 

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: otvoritev gleda-
liškega abonmaja Brežice 
2013/14 in Doma kulture 
Brežice – gledališka pred-
stava Sleparja v krilu

Sreda, 23. 10.

• od 8.00 do 15.00 v pro-
storih VDC Leskovec-Kr-
ško, enota Brežice: ustvar-
jalna delavnica

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje „Naravna 
glina za lepoto in zdravje“
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ligaški semafor
Za posavskimi alpinisti je nedvomno eno boljših poletij kar 
zadeva število preplezanih smeri. Po uvodnih taborih v Pa-
klenici in na Korošici so nekateri plezali v italijanskih Dolo-
mitih. Izpostaviti velja predvsem kvalitetne vzpone Mateja 
Zorka v masivu Civette. Dobro vreme je vseskozi vabilo tudi 
v severne stene naših gora, kjer je Peter Sotelšek z različni-
mi soplezalci nanizal številne klasične vzpone in se ob koncu 
poletja, po dveh desetletjih aktivnega plezanja, okitil tudi z 
uradnim nazivom alpinist.

Člani Posavskega alpini-
stičnega kluba so sredi 
avgusta izvedli prvi ple-
zalni tabor mladih dru-
žin, ki so se mu pridružili 
tudi številni posamezni-
ki. Domovali so v Rate-
čah, plezali pa v stenah 
nad Vršičem, okoli Man-
garta, nad dolino Belega 
potoka v Italiji ter v av-
strijskih plezališčih. 
V septembru so z alpini-

stično šolo izvedli dvodnevno skupno turo na Okrešelj. V ste-
nah nad Logarsko dolino so kljub mrazu preplezali lepo šte-
vilo smeri. V severovzhodni steni Male Rinke sta Matej Zorko 
in Branko Đukić opravila z redko ponavljano Marjetico (VI+/
IV, 350 m), smerjo slovitega Frančka Kneza, Nejc Pozvek in 
Mitja Kolman pa sta opravila eno prvih ponovitev zahtevne 
Grmadniške smeri (VI/IV-V, 400 m). V isti steni so Direktno 
smer (V/III-IV, 400 m) preplezali Gorazd Pozvek, Peter So-
telšek in Igor Dular. Vsi so plezali tudi v toplejši južni ste-
ni Mrzle gore. Sandra Voglar je v navezi s Stanko Starc in 
Lenartom Horženom zmogla nekaj lažjih smeri. N. Pozvek 
in L. Horžen sta preplezala tudi napeto smer Smehljaj (VII, 
A0/V, 200 m), vendar pa sta si na najtežjem mestu (v kru-
šljivem previsu) morala pomagati s tehniko. PAK

Alpinisti se selijo v tople stene

V� krušljivem�previsu� Smehljaja�
(Foto:�Lenart�Horžen)

BREŽICE – V dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice je 3. 
oktobra potekala predstavitev knjige Moč prehrane v špor-
tu, ki jo je napisal Severin Lipovšek, strokovni sodelavec 
Fakultete za šport, ki kot svetovalec, trener, terapevt in 
maser pomaga športnikom in drugim. 

Severin Lipovšek, ki je s svo-
jim znanjem pripomogel k 
največjim uspehom slovenskih 
in tujih športnikov, med njimi 
tudi Roka Kerina in Primoža 
Kozmusa, ki sta tudi sodelo-
vala na predstavitvi, je želel s 
knjigo o prehrani v športu po-
jasniti veliko število stereoti-
pov, ki se pojavljajo med špor-
tniki. Razložil je, da je knjiga 
Moč prehrane v športu name-
njena tako rekreativnim kot 
vrhunskim športnikom in tre-
nerjem. V prvem delu je pred-
stavljeno osnovno teoretično znanje s področja fiziologije 
gibanja, ki je potrebno za boljše poznavanje področja pre-
hrane v športu, prav tako pa se avtor dotakne hranilnih sno-
vi, ki imajo velik pomen pri športnikovem prehranjevanju. 
Pri športnikih ima voda prednost pred hranjenjem, zato jo 
je Lipovšek uvrstil med hranila. V drugem delu pa iz teori-
je preide v prakso in kot prva publikacija v slovenščini zelo 
podrobno predstavi prehranska dopolnila. Statistika pravi, 
da slovenski športniki pretirano uporabljajo prehranske do-
datke. Kot poudarja avtor knjige, znanstveno dokazana pre-
hranska dopolnila, ki res pomagajo, lahko preštejemo na 
prste ene roke. „Zmoti me to, da imajo ljudje, ki z lahko-
to pojedo pašteto, hrenovko ali vzamejo Lekadol pri glavo-
bolu, veliko povedati proti prehranskim dopolnilom, češ da 
so ena sama kemija. En Lekadol ali Aspirin je z vidika izde-
lave veliko spornejši kot pa prehransko dopolnilo,“ dodaja 
in športnikom svetuje, naj uživajo prehranska dopolnila ta-
krat, ko jih potrebujejo. 

Kot je še dejal Lipovšek na predstavitvi knjige, za dosego 
vrhunskega rezultata, kot je naslov olimpijskega prvaka, 
športnik vegetarijanec nima pravzaprav nobenih možnosti. 
Na vprašanje, ali je športna prehrana zdrava, pa odgovar-
ja: „Tistemu, ki se ne giblje, ne priporočam športne prehra-
ne. Bolj kot je športnik vrhunski, bolj se bori s svojimi zmo-
žnostmi, manj je vse skupaj zdravo, če smo čisto pošteni. 
Bolj kot je to v mejah normale, več je poudarka na zdravju 
in bolj je športna prehrana zdrava ter lahko tekmuje z vse-
mi aktualnimi dietami.“
 Rok Retelj

Športna prehrana ima svojo moč

Severin Lipovšek

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati – Slovan : Sevnica 25:31, 
Krško : SVIŠ 26:26, Sevnica : Krka 
20:33, Maribor : Krško 31:25
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 10, 
5. Sevnica 6, 12. Krško 1

ČLANI – 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Radeče 30:19, 
Radeče : Grosuplje 22:21, Slovenj 
Gradec : Dobova 28:20
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 4, 5. 
Dobova 2, 9. Radeče 2

ČLANI – 2. DRL
Rezultati – Pomurje : Brežice 
21:33, Brežice : Alples 29:21
Lestvica - 1. Brežice 4

MLADINCI - 1. SRL
Rezultati – Krško : Drava 28:26, Go-
renje : Krško 33:32

MLADINCI – 2. SRL – CENTER
Rezultati – SVIŠ : Brežice 35:33, 
Grosuplje : Dobova 34:25, Metli-
ka : Sevnica 34:37, SVIŠ : Sevni-
ca 31:33, Kočevje : Sevnica 31:42, 
Dobova : Črnomelj 25:30, Brežice : 
Dobova 44:27
Lestvica – 1. Črnomelj 8, 2. Sevnica 
8, 6. Brežice 2, 7. Dobova 0

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultati – Brežice : Kočevje 30:17, 
Brežice : Sežana 34:25
Lestvica - 1. Brežice 6

NOGOMET
ČLANI – 2. SNL
Rezultati - Krško : Ankaran 1:1 (Dvo-
rančič), Radomlje : Krško 0:0 
Lestvica - 1. Dob 22, 6. Krško 12

ČLANI - MNZ CELJE
Rezultati - Krško B : Radeče 2:1 (Ri-
zanaj, Lavrenčič 11m; Knavs), Koz-
je : Rogaška 1:5 (Šket), Radeče : Ro-
gaška 3:0 b.b., Vojnik : Krško B 2:0, 
Mozirje : Kozje 4:0
Lestvica - 1. Rogaška 12, 2. Krško B 

10, 5. Radeče 7, 6. Odred Kozje 0

MLADINCI & KADETI – 2. SNL VZHOD
Rezultati SKL - Bistrica : Krško 0:5, 
Krško : Pohorje 2:0, Lestvica SKL – 1. 
Drava 21, 6. Krško 18
Rezultati SML – Bistrica : Krško 0:2, 
Krško : Pohorje 6:0, Lestvica SML – 
1. Krško 21
Skupna lestvica SKL/SML - 1. Krško 39

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultati – Puntar Tolmin : Sevnica 
0:2 (Grigič, Mehić), Sevnica : Do-
bovec 7:0 (Mehić 2, Kurtić, Martić, 
Koprivnjak, Grigič, Škorić)
Lestvica – 1. Sevnica 7

ODBOJKA
ČLANICE – POKAL
2. KROG - Brestanica : Vital Ljublja-
na 3:1 (25:11, 23:25, 25:17, 25:15)
3. KROG - Brestanica : Prevalje 1:3 
(25:21, 18:25, 16:25 15:25)

MLADINKE - PREDKROG
Rezultati - Grosuplje : Brestani-
ca 1:2, Brestanica : Jesenice 0:2 
(Brestanica se je uvrstila v nasle-
dnji krog)

MLADINKE – OBMOČNO
Rezultati – Jesenice Mlade : Bresta-
nica 2:0, Brestanica : Domžale 2:0 
(Brestanica se je uvrstila v ¼ fina-
le državnega prvenstva)

MLADINCI – OBMOČNO
Rezultati - Kostanjevica : Krka 2:0, 
Kostanjevica : Mokronog 1:2, Ko-
stanjevica : Krka 2:1 (Kostanjevi-
ca se je uvrstila v ¼ finale držav-
nega prvenstva)

KOŠARKA
MLADINCI – 2. SKL – SKUPINA 
VZHOD1
Rezultat – Ilirija : Krško 58:55

BUDIMPEŠTA, SEVNICA - Članica Atletskega kluba Sevnica Ka-
rin Gošek je 28. septembra nastopila v Budimpešti na pete-
roboju pionirskih atletskih reprezentanc Slovenije, Hrvaške, 
Češke, Slovaške in gostiteljice Madžarske. Karin je nastopi-
la v teku na 2000 metrov in s časom 6:40,56 dosegla drugo 
mesto. Pred njo je bila le dve leti starejša češka tekmoval-
ka Carmen Idris Beshirova. Slovenska dekleta so si na kon-
cu priborila 3., fantje pa 4. mesto, kar je bilo skupaj do-
volj za 4. mesto. Zmago si je priborila reprezentanca Češke.

Karin Gošek uspešno nastopila
za reprezentanco
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Urška Radišek, Sevnica – 
dečka,

• Ardijana Berisha, Krško – 
deklico,

• Kristina Nečemer, Kalce-
Naklo – dečka,

• Danica Planinc, Bistrica 
ob Sotli – deklico,

• Urška Kristan, Planina v 
Podbočju – deklico,

• Patricija Podgoršek, 
Dednja vas – deklico,

• Helena Planinc, Senovo – 
dečka,

• Mojca Vodopivc, Armeško 
– deklico,

• Barbara Vladić, Krško – 
deklico,

• Tamara Rožman, Zdole – 
dečka,

• Anita Leskovec, Jesenice 
na Dolenjskem – dečka,

• Lirie Krasniqi, Krško – 
dečka,

• Matej Jurečič in Petra 
Kuhar, oba iz Brežic,

• Stojan Jakoš iz Kladja pri 
Krmelju in Katja Umek iz 
Polja pri Tržišču,

• Mitja Pantaler iz Cerine in 
Nuša Hafner iz Vrbine,

• Simon Poznič s Senovega in 
Špela Pavlič iz Brestanice, 

• Ivan Sotlšek z Malega 
Vrha in Martina Ogorelc iz 
Dečnega sela. 

ČESTITAMO!

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).

Saša�Petelinc�in�Boštjan�Frelih,�oba�iz�Artič,�julij�
2013,�Mostec�-�Brod�na�Savi�(Foto:�Foto�Molan)

rojstva

poroke

moja poroka
VOLČJE - Justina Volčanjšek je bila 
rojena 1. septembra 1923 na Volčjem 
v viničarski družini Pavleta in Julke 
še s tremi sestrami. Osnovno šolo je 
obiskovala na Sromljah, od koder so 
jo za šest mesecev poslali na priu-
čitve v Nemčijo. Po prvem dopustu 
doma je začutila, da so Volčje njen 
dom, in tako ostala, nakar je zače-
la s službo na Krajevnem uradu Ar-
tiče, nato na Krajevnem uradu Sro-
mlje, dve leti pred upokojitvijo pa na 
matičnem uradu Brežice. V svojem 
življenju je vseskozi delovala in tudi 
živela zelo skromno, tako da tudi za 
rojstne dneve ni želela posebnih po-

udarkov. Tudi 90. rojstni dan je bil zanjo navaden dan. Sedaj je 
še vedno čila in kot pravi sama, ji zdravje še kar služi. Vsak dan 
prebere časopise in revije in to še vedno brez očal. Zelo rada 
pospravlja in čisti, predvsem pa ima rada svoje kraje, naravo, 
vedno obuja spomine domačih ljudi. Največ so ji v življenju po-
menile rože, saj jih je sama vzgajala zase in za nečakinjo Juli-
jo, s katero preživljata skupna leta. A. Preskar

Justininih 90 let

Justina�Volčanjšek

„V� jesenskem� dnevu� sem�
nabrala�‚marele‘�za�slasten�
obrok,“�nam�je�ob�priloženi�
fotografiji�sporočila�petin-
polletna Mateja.
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Kot že veste, bo od petka, 18., do nedelje, 20. 
oktobra, v Športni dvorani Brežice potekal Pod-
jetniško-obrtni in kmetijski sejem POK 2013 in 
seveda bo tam predstavljen tudi vaš priljubljen 
časopis Posavski obzornik! Kot lansko leto nas 
boste lahko tudi letos obiskali na naši stojnici, z 
nami poklepetali o našem delu ter izvedeli več o 
nastajanju najbolj branega posavskega časopi-
sa, letos pa boste lahko oddali tudi vaše zanimi-
ve fotografije gobarskih in vrtnarskih podvigov, 
oddali male oglase in naročili objave V spomin, 
zahvale ter redne oglase za Posavski obzornik, ki 
bo izšel 24. oktobra.

Ker radi razveseljujemo naše bralce, bo obisk stojnice Posavskega obzornika na sejmu prinesel tudi 
lepo nagrado vsem tistim, ki boste s sabo prinesli pravilno izpolnjen nagradni kupon in ga izroči-
li našim predstavnikom na stojnici. 

Vstop na sejem, ki bo imel tudi bogat spremljevalni program, je prost, dogodek se odvija pod stre-
ho, tako da so vsi izgovori odveč. Pridite na sejem in se oglasite tudi na stojnici časopisa, ki pove-
zuje vse posavske kraje in ljudi.
Se vidimo! Uredništvo

Nagradni kupon - naš POSAVSKI OBZORNIK na POK 2013

Poiščite nas na sejmu POK 
v Brežicah!

Obkrožite en pravilni odgovor:

Posavski obzornik je
• časopis, ki izhaja vsak dan
• revija za območje Dolenjske in Bele krajine
• štirinajstdnevnik za območje Posavja

Ime in priimek:   ________________________
Naslov:   ______________________________

Izpolnjen kupon prinesite na stojnico Posavske-
ga obzornika na sejem POK 2013 od 18. do 20. 
oktobra. 



• Raomei Yin, Krško – 
deklico,

• Katarina Hotko, Podvinje 
– dečka,

• Anamari Zalokar, Drnovo 
– dečka,

• Valerija Kiš, Krško – 
deklico,

• Tjaša Kastelic, Reštanj – 
dečka. 

ČESTITAMO!

skozi vaš objektiv

„Na cesti od Brestanice proti Krškem je pred kamnolomom 
Gunte neobičajno speljan robnik. Robnik cestišča je za-
maknjen na cestišče in s tem zahteva od voznikov, da ne-
nadoma spremenijo smer vožnje proti sredini ceste. Ta 
nenavadna oziroma nesprejemljiva izpeljava robnika bo 
v oteženih vremenskih razmerah (noč, dež, megla, sneg 
ipd.) praktično neopazna in bo prihajalo do prometnih 
nev šečnosti, lahko tudi tragičnih, oteženo pa bo tudi zim-
sko pluženje,“ je ob priloženih fotografijah zapisal bra-
lec. Kot je še dodal, je taka izvedba robnika nedopustna 
in strokovno nesprejemljiva, zato se sprašuje, kje je zdra-
va kmečka pamet, če že strokovnosti ni ...

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

Zavod Neviodunum
Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
tel.: 07/49 05 780, 040 634 783

Vaše prispevke 
pričakujemo na naslovu

redakcija@posavje.info
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Boštjanu Povšetu, Klenovik 7, 
8275 Škocjan. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. NARCIS - Šopek želja
 2. (7.) Ans. ORION - Vsak na svojem bregu
 3. (3.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo
 4. (1.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Moja nevestica
 5. (9.) HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK - Najsrečnejši dan
 6. (8.) Ans. ŠTRAJK - Zapleši
 7. (10.) Ans. MODRIJANI - Povej 
 8. (2.) DOLENJSKI ZVOKI - Moja sreča
 9. (6.)  Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas
 10. (-.) Ans. BITENC - Na znano cesto stopi 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Smeh - Brez tebe 

Kupon št. 175
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, 12. oktober, ob 17. uri

1. nagrada:  montaža in centriranje 4 pnevmatik os. vozila 
2. nagrada: Goodyear toaster 
3. nagrada:  obesek in kapa 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17. oktobra, 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

VULKANIZERSTVO ŠPICA,
VELIKI PODLOG 2, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 20/2013 številke: 

NAJBOLJŠE CENE GUM ZA VSA VOZILA
Nagrade, ki jih podarja Sava avto d.o.o., Sevnica, prejmejo :
1. nagrada:  optika za osebno vozilo; 
 Damjan Božič, Žurkov Dol
2. nagrada:  montaža in centriranje gum za osebno vozilo;
 Renata Travnikar, Brežice
3. nagrada:  set avto-kozmetike; 
 Marija Zorec, Čimerno

Krčani z Avsenikovo glasbo navdušili v Nemčiji, nova 
plošča Tjaše Fabjančič, v posavskih glasbenih novič-
kah tokrat preberite:

Pihalni orkester Krško (na fotografiji) je po dveh le-
tih spet odpotoval v Bad Schlemo na Saško v Nemčijo, 
kjer se je udeležil 16. mednarodnega festivala pihalnih 
orkestrov. Na festivalu, na katerem sodeluješ samo s 

povabilom organizatorja, je poleg našega orkestra za-
igralo še 16 orkestrov iz 10-ih evropskih držav. „Festi-
val smo začeli v petek s parado kar 28 skupin, ta pa se 
je zaključila s skupnim nastopom v šotoru, ki sprejme 
več kot 4000 poslušalcev. S pretežno Avsenikovo glasbo 
je naš orkester v šotoru odigral štiri koncerte in dvignil 
pokonci čisto vsakega poslušalca. Val navdušenja pa je 
požel mladi klarinetist Matic Sotošek (mentor Robert 
Pirc), ki se je kot solist prvič z orkestrom predstavil 
ravno pred nemškimi poslušalci z Avsenikovim Pastirč-
kom,« so nam zaupali v krški godbi. Po zadnjem kon-
certu so se organizatorji prisrčno poslovili od orkestra 
in priznali, da nihče ne zaigra narodnozabavne glasbe 
bolje od Slovencev. Ponovno so jih povabili v Bad Schle-
mo, že četrtič. Lep uspeh, če vemo, da organizatorji 
vsak orkester, razen redkih izjem, v povprečju povabi-
jo največ dvakrat.

Pevka in skladateljica Tjaša Fabjančič predstavlja novo 
ploščo, tretjo po vrsti, ki tokrat sliši na ime Pripovedi/
Erzählungen/Tales in je izšla pri dunajski založbi Ses-
sionwork Records. Premierna predstavitev je bila že 1. 
oktobra v Cankarjevem domu. „Njene nove pesmi go-
vorijo o življenju na begu, o upanju izkoreninjenih in 
osamljenih, o mejnih srečevanjih in iskanju identitete. 
Te poetične, tragične in občasno tudi bizarne zgodbe 
na samosvoj in prepoznaven način zvenijo v osvežilnem 
koktajlu šansona, glasb sveta jazza in slovenske popev-
ke. Na tem potovanju skozi fantazijske svetove od fada 
do bluesa, od Indije do slovanske otožnosti in tempe-
ramenta sta se vokalu pridružila še Mariborčan Borut 
Mori na harmoniki ter najustvarjalnejši in tudi v tujini 
dejavni slovenski kontrabasist Robert Jukič,“ so zapi-
sali na spletni strani Vala 202. Tjaša Fabjančič je jaz-
zovsko petje študirala na Univerzi za glasbo v Gradcu in 
na konservatoriju v Amsterdamu, leta 2009 pa je prejela 
prvo nagrado na tekmovanju jazzon. S svojo jazzovsko 
zasedbo Playgrounds je bila nagrajena na več evrop-
skih jazzovskih tekmovanjih. Leta 2009 je izdala prve-
nec Traveling, drugo ploščo Circles pa dve leti kasneje.

Vaše glasbene novičke nam še naprej pošiljajte na 
glasbene.novicke@posavje.info ter delite z bralci v 
Posavju vse zadnje novosti.

� Pripravlja:�Simon�Uršič

posavske glasbene 
novičke

PREDSTAVILI SE VAM BOMO V BREŽICAH
Namesto dobrega nasveta Vas tokrat z velikim veseljem vabim, 
da nas obiščete v Brežicah, na PODJETNIŠKO-OBRTNEM SEJMU, 
med 18. in 20. oktobrom. Potrudili se bomo, da se Vam pribli-
žamo ter z Vami podelimo svoje znanje in izkušnje ... Priprav-
ljamo bogat nabor najbolj iskanih in prodajnih eko izdelkov 
za ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki ji boste na samem sejmu lahko tudi 
kupili. Predstavili bomo predvsem super živila in zelišča, za-
čimbe, naravna sladila, rastlinska mleka in napitke, hladno sti-
skana olja, zeliščne tonike, kapljice in tinkture, presne sladice 
in prigrizke ... Pri kozmetiki bomo izpostavili terapevtske kre-
me in mazila ter izdelke za nego obraza in telesa, naravne par-
fume in dišave, osnovna olja in eterična olja, rastlinska barvi-
la za lase ... Vse tri dni bomo degustirali super hrano in izdelke 
iz konoplje, saj le po teh zelo povprašujete. Za vsak dan naše-
ga gostovanja smo izbrali posebno tematiko in dogajanje: PE-
TEK, 18.10.: Svetovanje in predstavitev več kot 40 RAZLIČNIH 
EKOLOŠKIH EKSTRAKTOV IN TINKTUR iz svežih/posušenih zdra-
vilnih zelišč; SPOZNAJTE ČUDOVITI SVET AROMATERAPIJE IN ETE-
RIČNIH OLJ – predstavitev izdelkov in svetovanje z aromatera-
pevtko; SOBOTA, 19.10.: V naši ponudbi bo pester izbor svežih, 
ročno pripravljenih PRESNIH, VEGANSKIH JEDI IN SLADIC, nekaj 
od tega boste tudi degustirali. Na voljo bo holistična svetovalka 
prehrane, pri kateri boste dobili nasvet o zdravem prehranje-
vanju, seznanili pa Vas bomo s termini delavnic priprave Zdrave 
veganske prehrane, ki sledijo. NEDELJA, 20.10.: SVETOVALNO 
LIČENJE z eko dekorativno kozmetiko (zaradi boljše organiza-
cije so zaželene prijave) in predstavitev RASTLINSKIH BARVIL: 
kana, jagua, sena, amla, indigo ter terapevtska poslikava tele-
sa s kano ali jaguo.
Prisrčno vabljeni v našo družbo in vse dobro Vam želim!

 Nataša Doberšek

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

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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- prodaja gum - ročna avtopralnica
- alu platišča - hramba pnevmatik 
- montaža

Veliki Podlog 2, Leskovec pri Krškem
www.vulkanizerstvospica-sp.si

tel.: 07 49 74 400; gsm: 031 360 684

Ob četrti obletnici otvoritve zbirke 
SPEEDWAY V SLOVENIJI

 vas vabimo 
v torek, 15. oktobra 2013, ob 18.uri 
v Valvasorjevo knjižnico Krško na 

POGOVOR Z LEGENDAMA 
slovenskega speedwaya 

Gregorjem Pintarjem in Gerijem Lekšetom.

Z nekdanjima voznikoma se bo pogovarjal dober 
poznavalec slovenskega in tujega speedwaya 

Franci Tomažič.
Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava, 
posvečena njunim dosežkom v speedwayu. 

 
Prijazno vabljeni!
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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 sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

MARJAN SMOLE

ZAHVALA
V 58. letu nas je nenadno zapustil naš

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za vsak stisk roke, izrečena 
sožalja in sočutne besede, za darovane sv. maše, cvetje, sveče ter 
denarno pomoč. Posebno zahvalo izrekamo Blažu za lepe in ganljive 
besede ob slovesu in gospodu župniku za lepo opravljen obred. 
Nazadnje iskrena hvala vsem, ki ste našega dragega Marjana v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Ohranimo ga v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi

iz Mrčnih sel.

�Dober,�plemenit�človek,�ki�je�z�nami�živel, 
nam�ne�more�biti�odvzet, 

kajti�v�našem�srcu�je�zapustil�svetlo�sled 
svoje dobrote in plemenitosti. 

(Thomas�Carlyle)

NEJC ŽUPEVC

ZAHVALA
Po komaj dopolnjenem 17. letu starosti 

nas je zapustil naš

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom  in 
vsem prijateljem za oporo in pomoč, izrečena sožalja in sočutne 
besede, za darovane sveče in svete maše. Zahvala gospodu župniku 
Jožetu Špesu in ministrantom za opravljeno sveto mašo in pogrebni 
obred ter Mojci, Nini in Tjaši za ganljive besede slovesa. Zahvala 
tudi pevcem iz Brestanice, violinistki Klavdiji, citrarki Anji ter 
pevkam Mateji, Maji in Tanji za izvedene melodije, pogrebni službi 
podjetja Kostak, Cvetličarni Kerin in Dularjevim iz Kostanjka. 
Posebna zahvala sodelavcem iz Lisce, sošolcem in učiteljem iz 
brestaniške osnovne šole ter ravnatelju, profesorjem in dijakom 
Ekonomske in trgovske šole Brežice. 
Iskrena zahvala vsem, ki ste našega Nejca v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti – vsem, ki ste ga imeli radi in nam 
pomagali v teh težkih trenutkih slovesa. 

Mamica, ati in sestra Nina

z Gorice pri Raztezu.

Bitje�in�zven�srca�…�
Dar,�ki�je�vir�življenja�–�
njegov�začetek�in�konec.

Tebi,�dragi�Nejček,�
je�bil�ta�dar�vzet�mnogo�prezgodaj.

Zahvaljujemo se vsem, ki sočustvujete z nami. Hvala za 
izrečena pisna in ustna sožalja in prijazne misli, ki jih tako zelo 
potrebujemo. Iskrena hvala celotnemu osebju Doma upokojencev 
Sevnica, kjer je bila naša mama zadnja tri leta, in njenemu 
osebnemu in domskemu zdravniku dr. Juriju Pesjaku. Še posebej 
se zahvaljujemo njeni „domski” prijateljici gospe Mari Pirc, ki je 
mami, dokler se je le dalo, prinašala njej tako ljubo kavico. Hvala 
tudi gospe Zinki Gabrič in vsem stanovalcem tretjega nadstropja 
doma upokojencev. 

DANIJELA DANA DOLINŠEK

ZAHVALA
Zaspala je naša draga mama, stara mama, prababica in praprababica

rojena Flisek, iz Sevnice.

Hčerke Danica, Branka in Tanja z družinami 

MARTINA ŽIČKARJA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega ljubečega moža, 

očeta, dedija in pradedija

Žalujoči: žena Hermina, hči Sonja in sin Zdenko z družinama

z Drnovega

Vse�življenje�si�garal,
vse�za�dom�in�družino�dal,
za�vse�to�in�še�mnogo�več,

iz�srca�ti�hvala.

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Posebna 
zahvala nečakinji Jožici za ganljive besede in vsem, ki ste nam 
denarno pomagali, darovali sveče in za svete maše.

ANTON RADEJ

V SPOMIN

Nihče�ne�sliši,�kadar�jokam,
nihče�mi�solze�ne�otre,

nihče�me�nežno�ne�poboža
in�vse�molči,�odkar�te�ni!

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižgete svečko in postojite 
ob njegovem grobu. Iskrena hvala.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

12. oktobra bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

iz Krajnih Brd.

ZAHVALA
 

Ob boleči izgubi drage žene, mamice in hčerke

RENATE MASTNAK
(rojene Klenovšek)

ustanoviteljice in direktorice podjetja 
MS KOMUNIKACIJA d.o.o.

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sošolcem, sosedom in sodelavcem za izrečeno 
sožalje, cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala gospodu župniku Vinku Štruclju za lepo opravljen obred, 
ekipi Komunalnega podjetja Sevnica za izvedbo in pomoč pri organizaciji pogreba, Heleni Novak in kolektivu 

Cvetličarne Novak, kolektivu Cvetličarne Silva ter kolektivu Cvetličarne Viktorija za najlepše cvetlice in pianistu 
Tadeju Horvatu za čustveno odigrane melodije, s katerimi smo se v petek, 4. oktobra 2013, poslovili od nje na 

pokopališču v Sevnici.

Mož Vinko, hčerki Vesna in Maja, sin Matjaž, mami Gelca, tast Vinko in tašča Stanka
ter sodelavci podjetja MS KOMUNIKACIJA d.o.o.

LJUDMILE POVHE

ZAHVALA

 Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše mame, žene in babice

izrekamo iskreno zahvalo vsem vaščanom, prijateljem in znancem 
njenih žalujočih za izrečena sožalja, cvetje, sveče in darovane sv. 
maše. Zahvala tudi vsem, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, nas tolažili, se poklonili njenemu spominu in jo pospremili  
na njeni poslednji poti.
Prisrčna hvala tudi medicinskemu osebju bolnišnice Brežice, 
pogrebni službi Žičkar, g. župniku za opravljeno sv. mašo, pevskemu 
zboru za prelepe odpete pesmi, g. Staniču za odigrano Tišino in ge. 
Ani za poslovilni govor. 
Še enkrat vsem iz srca hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
omenili.

Žalujoči: mož Janez, hčeri Barbara in Bernarda z družino
ter sin Boštjan z družino

s Planine pri Raki 19c

Mama,�ti�si�kakor�sonček,
srček�tvoj�je�zlat,

kakor�žarek,�
ki posije od nebeških vrat.

Dobrodelni koncert - 
zbiranje sredstev za pakete pomoči

Sevničani stopimo skupaj
V petek, 18. oktobra, pa nas k pomoči vabijo tudi iz Rde-
čega križa – v Kulturni dvorani Sevnica bo namreč pote-
kal dobrodelni koncert, na katerem bodo nastopili: Mlade 
žurerke Tržišče, Bogdan Barovič, Rafko Irgolič, Bučenski 
ramplači, Ansambel Stanka Petriča, Ansambel Veseli Do-
lenjci, Septet Fortuna, Ansambel Labirint, Glasbena šola 
Sevnica, Duo Modri val, Pevska skučina Lokvanj, Kvartet 
Jarica, organiziran pa bo tudi srečelov. Z nakupom vstopni-
ce po 12 € boste prispevali k zbiranju sredstev za pakete 
pomoči  za družine iz občine Sevnica. Vsaka pomoč bo do-
brodošla, vabljeni na dogodek!

Dobrodelni koncert – 16. oktobra

Pomagajmo pri nakupu 
digitalnega mamografa

Dragi bralci, znova imamo priložnost pomagati za plemenit cilj! 
Kot v večini razvitih držav, je tudi v Sloveniji rak dojk najpogo-
stejši rak pri ženskah, za katerim letno zboli okoli 1000 žensk, 
blizu 400 jih umre, predvidevanja pa kažejo, da bo v prihodnje 
zbolela vsaka sedma ženska. Najpomembnejše orožje proti tej 
zahrbtni bolezni je njeno zgodnje odkrivanje, pri čemer je naj-
učinkovitejša metoda mamografija, preiskave z novimi apara-
ti so še hitrejše, zato je lahko dnevno pregledano več žensk, ne 
uporablja pa se več škodljivih filmov in kemikalij.

Da bi bil ženskam takšen nov mamograf bliže, je načrtovan tudi 
nakup digitalnega mamografa za Splošno bolnišnico Brežice, a 
ga žal ob splošnem pomanjkanju sredstev za tovrstne investici-
je zgolj iz uradnih virov ne bo moč kmalu realizirati, pri raku pa 
šteje prav vsak dan.

Na nas so se zato obrnili iz društva Zdravje za Posavje z idejo, 
da vsi skupaj pomagamo Splošni bolnišnici Brežice pri zbiranju 
sredstev za nakup: „In ker sami ne moremo narediti ničesar …, 
skupaj pa lahko vse, prosimo, da pomagate! Z veseljem vas po-
vabimo na DOBRODELNI KONCERT, ki ga organizira naše dru-
štvo in katerega izkupiček (od vstopnine v višini 10 €) bo v celoti 
namenjen nakupu mamografa. Na koncertu vas bodo zabava-
li: tamburaši iz Artič, Solzice, artiški folkloristi, plesalci Plesne 
šole Lukec, Mariachi La Paloma, Toni Sotošek z družino, Co-
ronke, Tower Pancers, Ansambel Rubin, Klapa Parangal, Bri-
gita Šuler, Rebeka Dremelj, Ansambel Saša Avsenika, Sloven-
ski zvoki in Nuša Derenda. Seveda pa lahko, sami, ali kakšno 
od podjetij, kjer se dogovorite za donacijo, prispevate tudi sred-
stva za nakup mamografa. Le ‑ta zbiramo na računu društva: 
SI56 0237 3026 0515 449; odprt pri NLB LJ, Brežice. Vsaka 
pomoč šteje! Za vsako pomoč smo že v naprej iskreno hvaležni 
v imenu vseh, ki jim bo nov aparat rešil življenje! Vsem pa želi-
mo veliko uspeha, zadovoljstva in predvsem: ZDRAVJA!“ so za-
pisali v omenjenem društvu. 

Dobrodelni koncert bo v sredo, 16. oktobra, v Športni dvorani 
Brežice, z začetkom ob 19. uri.
Vstopnice pa lahko kupite: preko Eventima, v Bolnišnici Breži-
ce in zdravstvenih domovih v Posavju, v Centru Aristotel Krško, 
Bubka baru, Tik Tak baru (Intermarket), Gostilni Šempeter Bi-
strica ob Sotli, Gostilni Kosar Brestanica, večje število kart pa 
pripeljejo tudi na želeni naslov.

Lepo vabljeni!

 že od 15. decembra 1997

Avgustovska toča in uničenje strehe na našem domu sta sprožili klic do 
sektorskega poveljnika Mateja Krajnca, ki mi je dal nasvete za moje re-
agiranje. Vsa nadaljnja ukrepanja poveljnika GZ Sevnica Gašperja Jane-
žiča, z izvedbo strokovne pomoči pod vodstvom g. Žnidaršiča, so vpliva-
la na takojšnjo in strokovno zaščito našega doma. Hvala omenjenim ter 
Tomažu Krncu in Petri za vse nasvete, dobavo in dostavo nove kritine.
Nisem pomembna jaz, sem pa močno odgovorna za varnost in zaščito 
mojih dveh sinov na prav vseh področjih njunega razvoja. Ker sama ne 
zmorem vsega, kar jima predstavlja varno in kvalitetno  življenje, smo 
se na pol poti srečali z ljudmi, ki imajo naslednja imena: sosedje Ki-
rar Klenovšek, sestrična mojih sinov Betka Krajnc in njen mož Andrej 
Krajnc, predsednik PGD Zabukovje Tine Kink, neprecenljivi prijateljici 
Franja Krajnc in Ana Jazbinšek z družinama. Pridružili so se jim še: Jo-
ško Krajnc in Jure Kink, Jernejevi in Gašperjevi prijatelji Primož Krajnc, 
Aleš Horjak in Domen Klenovšek, tu pa so še ravnateljica Marija Brce in 
administrativno tehnični kader OŠ Milana Majcna Šentjanž, z vsemi svo-
jimi spodbudami in razumevanjem, ki mi je dal veliko potrebne moči.
Pomembno je to, da sta moja dva sinova v tem oktobru doživela to lepo 
in neprecenljivo pomoč, ki se je prelevila v varen in zaščiten dom. Ti 
trenutki in dajanja teh ljudi bodo za vedno ostali del njiju. Ob tej pri-
ložnosti najlepša hvala tudi Keli Dolinšek in Tomažu Trefaltu, ki spodbu-
jata Jerneja in Gašperja pri učenju in jima nudita veliko učne pomoči.
� Darja�Pačnik�s�sinovoma�Jernejem�in�Gašperjem

Zahvala
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

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

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.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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slaščice!

- 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

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico 070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

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

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!

Marketing
tel: 07 49 05 780, 

E-pošta: 
marketing@posavje.info

Redkeje se vprašamo, od kod 
pridejo ta sredstva? Kdo jih 
pobere in polni proračunsko 
»malho«, da se lahko iz nje 
jemlje in daje bolnim, šola-
jočim, ogroženim? Za zbira-
nje teh sredstev sta zadolžena 
predvsem davčna in carinska 
uprava. Ti dve upravi v svojih 
postopkih pobereta davke in 
prispevke, ki jih je treba pla-
čati od prometa blaga in stori-
tev, dohodkov, uvoza ipd. Prej 
navedeni upravi tako pobirata 
davek, ki se ga potem porablja 
za funkcioniranje javnih služb 
oz. socialne države.

Če se omejimo na davčno upra-
vo, ta nadzira tudi obdavčljiv 
promet blaga in storitev, med 
drugim s pomočjo pregledova-
nja podatkov o izdanih raču-
nih. Skoraj od vsakega nakupa 
blaga se plača davek na doda-
no vrednost, pri tem pa mora 

Vprašanje „Ali potrebujete račun?“ je odveč!
Sodobna socialna država lahko funkcionira samo s financiranjem javnih služb. Vsak od vas lahko pomisli na 
zdravstvo, šolstvo in policijo, katerih storitev smo deležni vsi. In jih tudi pričakujemo – opravljene kakovostno, 
v korist vseh državljanov. Ni malo staršev, ki jim država olajša strošek bivanja njihovega malčka v vrtcu. Ne gre 
prezreti finančne pomoči socialno ogroženim – brez nje bi bilo njihovo življenje v teh kriznih časih še težje.

prodajalec izdati račun, izjem 
je zelo malo, npr. vozovnice v 
potniškem prometu. Vsi ti na-
kupi oz. promet se za namen 
davčnega nadzora nato shra-
ni v posebnih davčnih eviden-
cah, ki jih je treba voditi. Če 
davčna uprava razpolaga s po-
datkom, da je npr. pekarna čez 
cesto prodala prejšnji mesec 
toliko in toliko kruha ter pe-
civa, lahko preveri, ali je pek 
državi plačal toliko davka, kot 
ga je dolžan plačati. Če pekar-
na za nadzirani mesec teh po-
datkov nima, ker računov ne 
izdaja, potem je naloga davč-
ne uprave težja, saj se mora 
takšnemu prodajalcu posebej 
posvetiti in uporabiti druge 
možnosti za preverjanje nje-
govega prometa.

Davčna uprava ima razvite in 
vzpostavljene mehanizme, s 
katerimi nadzira populacijo 

pri izpolnjevanju davčnih ob-
veznosti. Vendar se vse bolj 
kaže, da ji pri tem lahko po-
magate prav vi, spoštovani 
davkoplačevalci in potrošniki. 
Vzemite račun! Če vam ga pro-
dajalec noče dati, ga zahtevaj-
te. S tem boste preprečili, da 
bi prodajalec zbrisal iz svoje 
evidence podatek o vašem na-
kupu. Pred državo tako ne bo 
mogel skriti podatka o obdav-
čljivi prodaji in bo od nje dol-
žan plačati davek. Vi, bralci, 
ste ga že plačali.

Davčna uprava želi spodbuditi 
potrošnike, da bi ti vedno zah-
tevali račun, pa če je znesek 
na računu samo en evro (saj 
poznate pregovor Zrno na zrno 
…). Trgovec, cvetličar, avtome-
hanik, frizer, taksist, mizar, go-
stinec, zidar … vsi so vam dol-
žni izdati račun, brez da bi 
zanj prosili. Vsem, ki sprašu-

jejo svoje stranke, ali potrebu-
jejo račun, ali računa celo ne 
izstavijo, je treba glasno pove-
dati naslednje: »Račun natisni-
te in mi ga izročite.« V davč-
ni upravi smo naredili še dva 
koraka naprej. Prvi je vzpo-
stavljen sistem, s katerim lah-
ko prejeti račun fotografira-
te z vašim telefonom, nato pa 
to fotografijo brezplačno po-
šljete kot MMS na številko 051 
241 241, lahko pa za pošiljanje 
uporabite tudi elektronsko po-
što: blagajne.durs@gov.si. 

Zakaj je to pomembno in ko-
ristno? Že izvedeni nadzo-
ri namreč kažejo, da nekate-
ri ponudniki blaga in storitev 
izdanega računa sicer ne iz-
brišejo, podatke o njem pa v 
evidencah popravijo tako, da 
prikažejo manjši promet oz. 
prodajo, kot je bila opravlje-
na. Namesto, da bi si v svojih 

evidencah zapisali, da smo npr. 
kupili kilogram kruha, dva kro-
fa in rogljiček, bo v evidenci 
ostal samo še podatek o naku-
pu kruha. Ker se tako prikaže 
manj prometa, se s tem plača 
tudi manj davka, na škodi je, 
kot smo že povedali, socialna 
država. Če davčna uprava raz-
polaga s fotografijo vašega ra-
čuna, bo moral trgovec v davč-
nem postopku pojasniti, zakaj 
ga nima v svoji evidenci. 

Drugi korak je s prvim pove-
zan in se nanaša neposredno 
na ponudnike blaga in storitev. 
S spremembo zakonodaje jim 
je država prepovedala upora-
bo takšnega računalniškega 
programa, ki omogoča prila-
gajanje, popravljanje, razve-
ljavljanje, skrivanje shranje-
nega zapisa o prometu blaga, 
ne da bi ob tem hranili izvorne 
podatke. Za uporabo takšnega 
programa npr. samostojnemu 
podjetniku posamezniku gro-
zi med 20.000 in 70.000 evri 
globe. Že grožnja z visoko ka-
znijo bi morala odvrniti ponu-
dnike blaga in storitev, da bi 
naknadno popravljali podatke 
o prometu in jih s tem prikri-
vali. Tiste, pri katerih bo ugo-

tovljeno, da takšno opremo 
uporabljajo, čaka prekrškovni 
postopek. S tem, ko boste ra-
čun vzeli, in ga morda še foto-
grafirali in posredovali na prej 
navedeno telefonsko številko, 
boste davčni upravi omogoči-
li preverjanje, ali ti uporabni-
ki uporabljajo prepovedane ra-
čunalniške programe.
 
Dragi potrošniki, vabimo vas, 
da pri nakupih dosledno je-
mljete račune; od tistih, ki ga 
še vedno ne dajejo sami od 
sebe, ga striktno zahtevajte. 
Dobljenega lahko tudi pošljete 
na prej objavljeno telefonsko 
številko. S tako majhnim deja-
njem, še posebej, če bo tako 
ravnala večina potrošnikov, 
bomo bistveno pripomogli ne 
samo k zmanjšanju sive ekono-
mije in višji davčni kulturi, pač 
pa tudi k pravemu konkurenč-
nemu okolju in boljši socialni 
državi. Zahtevati račun pome-
ni pokazati pravo držo – to pa 
pomeni poskrbeti za kvalitetno 
šolstvo, zdravstvo in vse tisto, 
kar mora biti v socialni državi 
kakovostno urejeno.

 Jure Logar, direktor 
� Davčnega�urada�Brežice
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Prodam prašiče, težke od 30 
do 80 kg, iz domače reje. Mo-
žen zakol. Tel.: 051 422 161

Prodam svinjo, težko cca. 170 
kg za 240 €, in prašiče, težke 
cca. 50 kg, po 2,2 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovin-
skih rešetk za govedore-
jo. Tel.: 041 503 743, Bo-
jan Povšič s.p., Pod vrtačo 
19, Sevnica

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459, Miran Lo-
patič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

RAZNO

Prodam steklo-keramično 
kuhališče s pečico (z garan-
cijo) in starejšo dobro ohra-
njeno zamrzovalno skrinjo, 
400 l (ugodno). 
Tel.: 07 49 64 109 

Šivanje po meri za vse okuse 
in generacije, popravila va-
ših oblačil vam nudi Šivilj-
stvo Trendie, Cankarjeva 
1a, Krško. Tel.: 051 348 182

ŽIVALI

Prodam kravo simentalko, sta-
ro 6 let, brejo 9 mesecev, oko-
lica Dobove. Tel.: 07 49 67 656

Prodam kravo s teličkom. 
Tel.: 031 627 765

Kupim kravo za zakol, staro 
do 6 let. Tel.: 031 312 613

Prodam 2 telički, lisasto in 
limuzin, stari 2 meseca. 
Tel.: 031 283 913

Prodam 5 bikov (3 pašne in 2 
iz boksa), težke 200-500 kg. 
Tel.: 031 355 397

Prodam bikca ČB, starega 4 
tedne. Tel.: 031 868 337

Prodam ovna, starega leto in 
pol, ter dva jagenjčka za za-
kol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824 

Prodam ali menjam ovna, 
starega leto dni, cena 80 €. 
Tel.: 031 368 634

Prodam 3 breje ovce, ovna 
in 6 jagenjčkov. Cena zelo 
ugodna. Tel.: 07 81 43 201 

Prodam 3 kozje mladiče, 
stare 5 mesecev, okolica Do-
bove. Tel.: 041 231 451

Prodam kozličke za zakol ali 
nadaljnjo rejo in vino. 
Tel.: 031 276 711

Prodam rjavega osla, stare-
ga 16 mesecev, cena 350 €. 
Tel.: 041 591 588 

Prodam odojke, težke 25-35 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam pujske odojke po 
zelo ugodni ceni in konjski 
komat. Tel.: 07 49 69140 

Prodam lepe, 30 kg težke 
odojke, žive ali zaklane in 
očiščene, zaklani 3,50 €/kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam prašiče, težke od 60 
do 70 kg. Tel.: 041 385 653

Prodam 2 prašiča, težka cca. 
140-150 kg. Tel.: 040 910 534

Prodam prašiče, težke 30-90 
kg, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 434 572

Prodam odojke, težke do 30 
kg, in 3 večje, do 70 kg, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiča, težkega 
okoli 140 kg, ali menjam za 
drva. Tel.: 051 819 267

Prodamo pujske, težke 40-
50 kg, okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam prašiče, težke cca. 
50 kg, okolica Blance. 
Tel.: 031 369 773  

Prodam prašiča, težkega 250 
kg. Možen zakol. 
Tel.: 031 698 469

Ugodno prodam odojke me-
snate sorte in mešana drva - 
možna dostava. 
Tel.: 040 796 830 

Prodam goske, race in odoj-
ke. Tel.: 031 368 615 

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Prodam starejšo hišo, po-
trebno manjše obnove, v ve-
likosti 60 m2, Čanje 42, Blan-
ca. Tel.: 031 200 767

Prodam bivalni vikend 65 m2 
(elektrika, asfalt, voda - hi-
drofor) na Stankovem, par-
cela 1.800 m2 (190 trt). 
Tel.: 07 49 59 072 

Prodam travnik, 1,2 ha, Sev-
nica – Planina, in brusilni 
stroj za les, ugodno. 
Tel.: 070 876 044

V centru Sevnice prodam ali 
oddam za daljše obdobje 
3-sobno stanovanje. 
Tel.: 051 322 244

Na Senovem se oddaja 
prenovljeno in na novo 
opremljeno 2,5-sobno sta-
novanje z odprodajo vse 
opreme. Tel.: 031 325 455

Krmelj, oddam 2-sobno 
opremljeno stanovanje, CK, 
kabelska, terasa. 
Tel.: 070 859 950 

V Brežicah oddam opremlje-
no enosobno stanovanje, 
vseljivo s 1. 12. 2013. 
Tel.: 07 49 62 476  

Oddam opremljeno, ureje-
no, manjšo garsonjero v Sev-
nici, primerno za eno osebo, 
160 € plus stroški. 
Tel.: 041 869 437 

Prodam opremljen večna-
menski gostinski objekt upo-
rabne površine 420 m2 (Ča-
tež-Dvorce) na površini 1.500 
m2. Tel.: 07 49 59 072 

AVTOMOBILIZEM 
IN OPREMA

Prodam ohranjen, nekaram-
boliran Renault Megane, 1.6, 
rdeče barve, letnik 1998. 
Tel.: 041 724 507

Prodam 4 zimske pnevma-
tike Fulda 185/60R15 s pri-
loženimi platišči in pokrovi, 
vožene 1 sezono. 
Tel.: 040 830 268 

Prodam jeklena platišča z 
gumami 175/70/13, 5 kom. 
Tel.: 040 170 331 

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico BCS, 8 KS, 
dolžina kose 110 cm, elek-
tromotor 5,5 KW, 1400 obr./
min. Tel.: 041 847 896

Prodam enojne in dvojne 
vile za nalaganje in prena-
šanje bal. Tel.: 041 439 288

mali oglasi

Prodam hlevski gnoj. 
Tel.: 070 200 180 

Prodam koruzo v storžih ali 
zrnju, letošnjo. 
Tel.: 031 573 849

Prodam koruzo, letošnja že-
tev v refuzi. 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam metrska bukova 
drva, z dostavo 50 €. 
Tel.: 041 867 814 

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

Prodam mešana drva, žaga-
na in cepljena na poljubno 
dolžino in debelino, možna 
dostava. Tel.: 031 537 145

Prodam mešana drva, okoli-
ca Brežic. Tel.: 031 415 574

Prodam mešana drva, krat-
ko žagana, ter lesen starinski 
voz (za okras), okolica Bre-
žic. Tel.: 07 49 65 331

Po ugodni ceni prodam obža-
gan smrekov les, različnih di-
menzij, in suha bukova metr-
ska drva. Tel.: 07 81 41 163

Na Bizeljskem prodam več 
deset metrov metrskih me-
šanih drv. Cena po dogovo-
ru, drva so ob cesti. 
Tel.: 041 860 260

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Prodam bukova drva, razža-
gana na 25 cm in 33 cm ter 
razsekana. Okolica Brežic, 
dostava po dogovoru. 
Tel.: 041 502 757

Prodam bukova drva, raz-
lično žagana, na primer za 
centralno, štedilnik ali ka-
min. Možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 031 594 663, 
041 841 356

Prodam suha bukova drva, 
razrezana na 30 cm (4 m3), 
Podsreda, cena 45 €/m3. 
Tel.: 041 613 954 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam laški rizling 500 l in 
200 l žametne črnine. 
Tel.: 041 936 275 

Prodam mošt žametne črni-
ne, analiza mošta narejena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 652 045

Prodam hidravlično prešo 
(160 l), 2 nerjaveča soda za 
vino (200 in 300 l) in 2 pla-
stični kadi (500 l). 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam 1000 l PVC cisterno, 
50 l, 200 l in 250 l sode. Mo-
žna dostava. 
Tel.: 051 350 630

Prodam beli in rdeči krompir 
za ozimnico. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam domač Jagermei-
ster, slivovko in žganje tep-
kovec. Tel.: 031 230 496

Nudim brezplačno pomoč 
osebi, ki je nemočna pri svo-
jem delu. Imam lasten pre-
voz. Tel.: 031 403 788 

Odkup starega železa, 
peči, radiatorjev, … od-
kup izrabljenih kmetij-
skih in gradbenih strojev, 
... brezplačen odvoz bele 
tehnike, … Janko Zakovšek 
s.p., Vranje 22a, Sevnica. 
Tel.: 051 621 223  

Izdelava nagrobnih napi-
sov, Marko Kranjec s.p., 
Rožno 15a, Brestanica. 
Tel.: 041 493 455

Prodam plastično okno 
(60x90) in leseno okno 
(120x130) ter bukova drva in 
hrastove plohe. 
Tel.: 031 331 091

Prodam lovsko puško kara-
bin 7x64 z optiko 6x42, lepo 
ohranjen. Tel.: 031 331 091

Prodam škarpnike za uredi-
tev okolice. Tel.: 041 439 288

Prodam kotel na kurilno 
olje, tip IC – Teda, 34 KV, 
cena 100 €. Tel.: 031 591 379

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

58-letni invalid bi rad spo-
znal žensko za skupno življe-
nje, staro do 62 let. 
Tel.: 070 210 773

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,  

p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:  

mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fizične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Cene vsebujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih 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, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji 

rjave jarkice pred nesnostjo 
in beli kilogramski piščanci

vsak delavnik po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da se dobijo

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek 
rjave, črne 

in grahaste jarkice,
vsak četrtek pa
enodnevni beli 

piščanci.



naročena objava, www.komunala-brezice.si

Komunala
Brežice d.o.o.

Jesenska akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov v Brežicah
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. organizira akcijo 
zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala 

v soboto, 12. oktobra 2013, med 8. in 12. uro. 
Zbirno mesto bo pred halo 1 Nakupovalnega centra 
Intermarket, Tovarniška 10, Brežice. Med nevarne odpadke 
sodijo: akumulatorji, baterije, motorna in druga olja, zdravila, 
pesticidi, čistila, topila, lepila, embalaža onesnažena z nevarnimi 
snovmi ipd.

v hotelu 
city KRŠKo

www.fotografika.siTel.: 070/388 618
Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

oK
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Novo! iZPiS FotoGRAFiJ Do FoRMAtA A3

Terme Čatež 
Večnamenska dvorana

30.10. 
ob 20.00

sreda

Prodajna mesta:
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no posojilnico v Krškem kot 
prvi slovenski denarni zavod. 
Slabo desetletje kasneje je 
bila na podlagi njegovih pri-
zadevanj v Krškem ustano-
vljena tudi Centralna slo-
venska posojilnica, v sklopu 
katere je leta 1900 delova-
lo 32 okrajnih denarnih za-
drug in okoli 1000 zadružni-
kov. Za osvetlitev zgodovine 
in življenja v tedanjem Kr-
škem z okolico in tudi v šir-
šem slovenskem prostoru je 
danes neprecenljive vredno-
sti njegovo samostojno delo 
Krško in Krčani (njegov drugi 
ponatis je zopet na voljo pri 
krški založbi Neviodunum). 

V Krškem je Lapajne živel 
z ženo Julijo, roj. Žužek, s 
katero sta imela pet otrok. 
Umrl je 17. novembra 1931 v 
Krškem. Svoje spomine nanj 
ter družino Lapajne in La-
paine, ki živi v Zagrebu, sta 

na kolokviju strnila pravnu-
ka mag. Božidar Lapaine 
in dr. Miljenko Lapaine, ob 
navedenima pa je glasbeni 
program z igranjem na did-
geridoo izvedel še prizna-
ni glasbenik Dubravko La-
paine. Lapajnetovo življenje 
in njegov bogat ustvarjal-
ni opus pa so obiskovalcem 
predstavile bibliotekarka kr-
ške knjižnice Polona Bren-
čič, Polona Dolenc iz Liti-
je, ki je predstavila svoje 
diplomsko delo z naslovom 
Lapajnetov odnos do jezi-
ka, dela učitelja in vzgoje, 
in mag. Marjetka Balkovec 
Debevec iz Slovenskega šol-
skega muzeja, po razstavi, 
ki bo na ogled do srede me-
seca septembra prihodnje 
leto, pa je zbrane popelja-
la kustosinja muzeja Alenka 
Černelič Krošelj.

 Bojana Mavsar 

Ob�otvoritvi�spominske�plošče�na�meščanski�šoli�

V Krškem Lapajnetovo leto Lojze navdušil v Pišecah

Dvorana pišečkega gasilskega 
doma je bila tokrat premajhna 
za vse tiste, ki so prišli od bli-
zu in daleč, da bi skupaj z vse-
stranskim glasbenikom Lojze-
tom Ogorevcem s prazničnim 
koncertom proslavili njegovih 
40 glasbenih let. V dvorani so 
ljudje že dosti pred začetkom 
koncerta zapolnili vse sedeže, 
nato pa tudi vse proste kotič-
ke med njimi in ob odru, neka-
teri pa so na žalost ostali tudi 
pred vrati dvorane. V pestrem 
in zanimivem programu, ki je 
med obiskovalci naletel na res 
veliko odobravanje in poskrbel 
za veselo razpoloženje, so na-
stopili: harmonikarji iz Pišec - 
Slavko Koprivc, Drago Pikelc, 
Silvo Toplišek in Tone Ze-
mljak, citrarka Jasmina Levi-
čar, ansambel Dobri prijatelji 
iz Brežic. S svojimi humornimi 
vložki je še posebno obiskoval-
ce zabavala humoristka Pišeč-
ka Mica. Lojze, ki je menjaval 
instrumente in zasedbe kot po 

tekočem tra-
ku, je v trio 
zasedbah na-
stopil z Bri-
gito, Marjet-
ko in Rajkom 
Šu le r jem , 
Robijem Ke-
rinom, Jani-
jem Šiškom 
in Matevžem 
Barbičem. V 
kvintet zasedbi pa so z njim 
nastopili Jure Urek, Jani Ši-
ška, Lidija Kožar, Jožica Zu-
pančič in Jana Mihelin. Manj-
kala pa ni niti stara zasedba 
izpred 40 let, tako so se Loj-
zetu na odru pridružili Franc 
Pšeničnik, Martin Šeberle, 
Jože Lesinšek, Vlado Kršlin 
in Mira Starc.

Prvič so skupaj zapeli tudi bra-
ta Milan in Lojze Ogorevc ter 
sestre Minka, Angelca in Ivan-
ka. Lojze pa je zaigral in za-
pel tudi pesem »Lojzetovih 

40«, ki jo je pripravil ob svo-
jem jubileju. Prireditev je z 
žametnim glasom spretno po-
vezoval radijski voditelj Peter 
Kirič. Lojze Ogorevc, ki je v 
pripravo prireditve vložil veli-
ko ustvarjalnega truda in ener-
gije, je za vsakega obiskovalca 
našel toplo besedo ali mu sti-
snil roko. Z nastopajoči in obi-
skovalci pa se je družil tudi še 
po koncu prireditve, ko so ob 
kozarčku rujnega skupaj obu-
jali glasbene spomine.

� Polona�Brenčič

Rojen 22. februarja 1849 
na Vojskem pri Idriji, je po 
oprav ljenem učiteljskem iz-
pitu v letu 1868 in dokonča-
ni realki sprva poučeval na 
šoli v Idriji, po večletnem 
službovanju v Ljutomeru pa 
se je z novim delovnim me-
stom na meščanski šoli pred 
135 leti naselil v Krškem. Od 
leta 1878 do 1906, ko je bil 
kot zaveden Slovenec prisil-
no upokojen, je bil učitelj 
in ravnatelj šole, ki je med 
drugim uvedel dve uri slo-
venščine tedensko, ob tem 
pa je uvedel tudi brezplačno 
uporabo šolskih potrebščin 
in knjig, vzpostavil knjižnico 
tako za učence kot učitelje, 
bil pobudnik izgradnje telo-
vadnice in uvedel različne 
učne pripomočke za nazor-
nejše podajanje učne snovi. 
Bil je tudi pobudnik ureditve 
prve stalne razstave učil na 
Slovenskem v Krškem in or-
ganizator šolskih izletov. Pod 
njegovim vodstvom je bil za 
šolskim poslopjem urejen 
šolski vrt z drevesnico. Pisal 
je izčrpna letna šolska poro-
čila, ki jih hranijo v Sloven-
skem šolskem muzeju. 

Ob tem je bil aktiven tudi na 
gospodarskem področju, saj 
je vodil predavanja o umnem 
gospodarjenju, bil leta 1883 
pobudnik prve velike kme-
tijske razstave v Krškem. Že 
leta 1872 je sodeloval pri 
ustanovitvi prve slovenske 
posojilnice v Ljutomeru, leta 
1885 pa je ustanovil okraj-

www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš prispevek na strani, je del 
sestavljanke o vas Aktualni evropski, slovenski, občinski in ostali razpisi

Vsi dogodki društev, zavodov in ustanov v Posavju
Podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje ter se spoznavajte z 
drugimi društvi in organizacijami

Aktualne novice društev, zavodov in ustanov v Posavju, napovedi 
in poročila projektov in dogodkov

Vsaka organizacija ima svojo spletno stran, na kateri se nahajajo 
vaši podatki, novice, dogodki, itd.

Ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, sponzorskih pogodb ...

INFORMACIJE AKTIVNOSTI ZA NVONOVICE

Pogosta vprašanja
Večna dilema – kdaj skleniti avtorsko in kdaj 
podjemno pogodbo, katera je ugodnejša 
za naročnika? Kaj je to »mandatna« pogod-
ba? Ali se društvo, katerega predsednik je 
občinski svetnik, lahko prijavi na občinski 
razpis? Katere organe mora imeti društvo? 
Vas zanima še kaj?
» Postavite vprašanje, poiščite odgovor na 
prstan.eu

Gradiva
Pripravili smo pregled gradiv povezanih 
z delovanjem organizacij. V dokumentih 
boste našli nekaj več o npr. osnovnih sred-
stvih, gotovinskem poslovanju, organizaciji 
prireditev, na kaj moramo biti pozorni pri 
oblikovanju ustanovnega akta za društvo. 
Poiščite tudi vzorce npr. pravil o finančnem 
in materialnem poslovanju, sponzorske in 
donatorske pogodbe… V kolikor so vaše 
potrebe bolj specifične, pa se obrnite direk-
tno na nas.  » info@prstan.eu

Oblikujte svojo ponudbo za 
podjetja
Podjetja oz. delodajalci svoje zaposlene 
vedno bolj spodbujajo k izvajanju prosto-
voljnega dela za dobrobit širše skupnosti. 
Zanje lahko nevladniki (društva, zasebni 
zavodi, ustanove) organiziramo enkratne 
prostovoljske akcije, kot so npr. urejanje 
parka ali otroškega igrišča, pleskanje pros-
torov društva, pomoč invalidom, izvedba 
počitniške aktivnosti za otroke … Razmis-
lite, kaj potrebujete in kaj lahko ponudite. 
» Korporativno prostovoljstvo?
Poglej na prstan.eu

Strategija nevladnikov v Posavju
Smo pripravljeni, da del svojih moči usme-
rimo tudi na področja, ki nam bodo zago-
tovila večjo neodvisnost, kontinuirano finan-
ciranje, neodvisno od projektnih sredstev, 
kar bo omogočalo tudi rednejše zaposlitve 
in nadgradnjo našega dela? Ob ustreznem 
podpornem okolju za naše dejavnosti bo 
namreč naš prispevek k razvoju družbenega 
okolja lahko bolj in ustrezneje izkoriščen.
» Več na prstan.eu

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu

Ministsrtvo za notranje zadeve in javno upravo
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Kaj najdete na portalu?

PIŠECE- Praznovanja ob 40-letnici glasbenega delovanja Lojzeta Ogorevca v 
nedeljo, 29. septembra, se bodo v Pišecah kljub turobnemu in deževnemu 
vremenu še dolgo in z zadovoljstvom spominjali. 

Lojze�Ogorevc�s�citrarko�Jasmino�Levičar

KRŠKO - Z odkritjem spominske plošče na nekdanji meščanski šoli v Krškem, 
razstavo v prostorih mestnega muzeja in kolokvijem se je s 4. oktobrom za-
čelo t. i. Lapajnetovo leto, posvečeno učitelju in ravnatelju meščanske šole, 
publicistu in gospodarstveniku Ivanu Lapajnetu.  


