
Viljem Grojzdek, rejec papig iz 
Župeče vasi:

Papige za hobi 
in sprostitev 
 str. 32

Mojca Savnik Iskra, predstojnica 
Internega oddelka SB Brežice: 

Starosti ne, lahko 
pa se obvarujemo 
maščob
 str. 4
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KO SI ZAŽELITE NAJVEČ!

TOVARNA OKEN IN VRAT

Samo še nekaj 
prostih terminov,

pohitite!
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Z 51. sejo zaključili peti mandat
Alojz Rebula bo častni občan 

Elektrofest prvič tudi v Krškem

Vlaške hrame ponuditi turistom
Beseda »č'bular« ni več žaljivka 

»Jubilej je praznik srčnosti«

SEJE OBČINSKIH SVETOV   str. 2

ZNANSTVENI FESTIVAL ZA MLADE  str. 5

TURISTIČNI PROJEKTI  str. 10

60 LET DPM RADEČE  str. 8

Spoštovani bralci!

Za prejšnjo, prvo prenovljeno številko Posavskega obzornika 
smo prejeli številna pozitivna mnenja in ugodne odzive, če-
sar smo bili v uredništvu seveda zelo veseli. To nas utrjuje v 
prepričanju, da mnogim ljudem v Posavju časopis veliko po-
meni in da se ne gre ozirati na tiste posameznike, ki ga želi-
jo - iz največkrat sebičnih razlogov - onemogočiti. Nevoščlji-
vost je v naši državi razdrla že marsikatero dobro stvar, ki je 
plod dolgoletnih prizadevanj, zato ne bomo dopustili, da bi 
se to zgodilo tudi z našim in vašim časopisom.

V letošnji 20. številki boste najbrž pogrešali nekaj zanimivih 
rubrik, a volitve so vsaka štiri leta najpomembnejši politični 
dogodek v lokalni skupnosti, mimo katerega časopis ne more. 
Že naslednjič, 9. oktobra, pa nadaljujemo v zastavljeni obliki 
in vsebini. Hvala za razumevanje!
  UREDNIŠTVO

LOKALNE VOLITVE V POSAVJU 2014 
Slovenija in z njo tudi Posavje je zakorakala v zadnjo 
tretjino predvolilne kampanje pred šestimi rednimi 
lokalnimi volitvami, ki bodo potekale v nedeljo, 5. 
oktobra, 14 dni kasneje pa še morebitni drugi krog 
županskih volitev. Predvolilni utrip je tako ali druga-
če zaznamoval dogajanje v regiji v minulih tednih, 
zato ga boste nedvomno začutili tudi v tej številki 
Posavskega obzornika. V njem namreč objavljamo 
poročila z desetih javnih predstavitev (večinoma) 

županskih kandidatov iz treh osrednjih posavskih 
občin (krške, brežiške in sevniške), saj se kandida-
ti iz radeške, kostanjeviške in bistriške občine niso 
predstavljali na takšen način. Smo pa za vseh šest 
posavskih občin zbrali nekaj (pred)volilne statistike 
o številu volilnih upravičencev, volišč, kandidatov za 
župane in občinske svetnike, volitvam pa je posve-
čen tudi tokratni komentar. 

Predvolilne predstavitve kandidatov str. 5-7
65.000 volivcev, 800 kandidatov str. 13

Časopis za pokrajino Posavje, leto XVIII, št. 20, četrtek, 25. september 2014 

Že drugi »potop« v štirih letih
»Če so to stoletne poplave, bomo očitno živeli vsaj 500 let,« je ob »potopu«, ki je že drugič v tem 

desetletju doletel Kostanjevico na Krki, dejala domačinka. Narava se je spet razbesnela in nas opozorila, 
kako nemočni smo pred njo, pa tudi, da smo v preteklosti sprejeli vrsto napačnih odločitev, misleč da si jo 
bomo prikrojili po svojih potrebah, zdaj pa se nam žal prepogosto maščujejo. Znova pa se je pokazalo tudi, 
da tovrstne katastrofe, ki vsaj pri nas k sreči tokrat ni terjala človeških žrtev, iz ljudi potegnejo izjemen čut 
za solidarnost in požrtvovalnost. Kostanjeviški gasilci so takole pomagali pri evakuaciji starejše gospe iz 

povsem poplavljenega mesteca. Foto: Peter Pavlovič

SPOROČILO UREDNIŠTVA
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Še deset dni nas loči do lokalnih volitev, na katerih bomo izbirali 
nove lokalne oblastnike. Ponudba je znana, v takšni ali drugač-
ni obliki ste jo dobili na vaše domove, tudi ta številka časopisa 
prinaša številne predstavitve kandidatk in kandidatov, tako po-
ročila z njihovih predstavitev kot naročene objave. 

Za šest županskih mest v (razširjenem) Posavju se poteguje 17 
kandidatov, kar je glede na številčno ponudbo v nekaterih večjih 
občinah dokaj malo in kaže na to, da vodenje občin vendarle 
ni tako zelo iskana in zaželena služba. Največ kandidatov, pet, 
je v brežiški občini, najmanj, le eden, v bistriški. Vsi trije župa-
ni več jih posavskih občin imajo vsaj po enega resnega izzival-
ca, kar je z vidika demokracije dobro, tudi če jim za dosedanje 
delo na čelu občin damo dobro oceno. Kaj prinaša pomanjka-
nje kvalitetne konkurence, lahko pogosto vidimo v športu, ko 
posamezniki ali ekipe zaspijo na lovorikah in najmanj stagni-
rajo, če že ne nazadujejo. Podobno je tudi v (lokalni) politiki. 
Kateremu od njih se stolček najbolj maje, je težko oceniti in na-
povedati, a v kolikor v kateri od občin pride do drugega kro-
ga volitev, zna biti še zanimivo … Tudi če se bodo (vsi) obdržali 
v županskih pisarnah, pa se jim skoraj zagotovo obetajo manj 
naklonjene sestave občinskih svetov oz. manj svetnikov iz vrst 
njihovih matičnih strank, kar pomeni, da bodo morali pri iska-
nju soglasja za odločitve še bolj spretno krmariti med interesi 
bolj ali manj sorodnih strank in list. 

Za 118 mest v občinskih svetih šestih posavskih občin pa imamo 
– reci in piši – kar 787 kandidatk in kandidatov. Solidno plača-
na popoldanska aktivnost, ki v štirih letih lahko navrže vsaj za 
spodoben rabljen avto ali vsakoletne malo bolj luksuzne poči-
tnice, je očitno kar mamljiva. Pogled na kandidatne liste razkri-
va, da so tudi v večjih občinah brez svojih kandidatov nekatere 
znane politične stranke (npr. PS, ZaAB, DL, LDS), s politične-
ga prizorišča so (vsaj formalno) izginile tudi nekatere lokalne 
stranke in liste, ki so v minulih mandatih igrale pomembno vlo-
go (npr. PUM, Zeleni krog ...). Na drugi strani se pojavljalo nove 
liste (nekatere so v resnici registrirane kot stranke), ki se ponu-
jajo kot t. i. novi obrazi, a se vsaj z nekaterimi poskušajo pri (po-
litičnem) preživetju obdržati lokalno znana imena, ki smo jih 
v preteklosti srečevali pod okriljem prej naštetih bolj ali manj 
propadlih političnih projektov. Med njimi ni tako malo pravih 
kameleonov, ki z neverjetno lahkotnostjo skačejo iz stranke v 
stranko, nekateri denimo že v dveh mesecih od julijskih držav-
nozborskih volitev ... Da ne bi vsem povprek delali krivice, je tre-
ba priznati, da je med kandidati zagotovo tudi precej takšnih, 
ki so res pripravljeni svoje znanje, izkušnje, pa tudi čas, name-
niti prizadevanjem za skupno dobro. 

Mimogrede: občina Krško je ena izmed 19 slovenskih občin, v 
katerih bodo pripadniki romske skupnosti volili svoja predstav-
nika v občinskem svetu. Dosedanji svetnik Moran Jurkovič iz 
Kerinovega Grma ne kandidira več, pač pa bosta romskim vo-
livcem na voljo njegov soimenjak z nadimkom Dane iz Lok pri 
Leskovcu ter sovaščanka Sarenka Hudorovac.

T. i. neodvisne liste in kandidati so sicer vseslovenska značilnost 
lokalnih volitev, a vsaj v Posavju jih je tokrat manj kot pred šti-
rimi leti, ko je bilo v Brežicah in v Krškem denimo kar 16 list 
(tokrat le devet oz. enajst), le v Sevnici jih je tokrat več kot leta 
2010 (takrat devet, tokrat 12). Čeprav je bila kakšna med nji-
mi le »trojanski konj« katere od uveljavljenih političnih strank, 
je vendarle treba priznati, da so bili njihovi predstavniki v ob-
činskih svetih med najbolj aktivnimi člani, za razliko od pred-
stavnikov strank, ki pogosto nekritično služijo zgolj kot ubogljivi 
dvigovalci rok bodisi za vladajočo koalicijo bodisi za opozicijo. 
Zagotovo bodo tudi v novih sestavih občinskih svetov igrale po-
membno vlogo in bodo kot jeziček na tehtnici pri doseganju ve-
čine lahko uveljavljale svoje interese. 

Srečno izbiro vam želim.

Pred volitvami

komentar

Piše: Peter Pavlovič

povedali so - O evropskem tednu mobilnosti:

Jana Milovanović, Kostanjevica na Krki: Te 
akcije se mi zdijo zelo pomembne, ker se ob 
tem lahko vprašamo, ali sploh potrebujemo 
avto. Da pridemo nekam, lahko najdemo tudi 
drugo logistično rešitev, kot je npr. javni pre-
voz. Že po naravi sem pešec, rada imam av-
tobus, vlak, zato nisem preveč za vožnjo z av-

tom. Želim si, da bi bile mreže javnega prevoza kakovostnejše 
in pogostejše, všeč mi je tudi spletna stran prevozi.org.

Roman Novšak, Dol. Boštanj: Tovrstne akci-
je, kot je dan brez avtomobila v sklopu evrop-
skega tedna mobilnosti, so smiselne in žal 
tudi potrebne. Ustreznega javnega prevoza do 
službe nimam, poskušam pa kombinirati, da 
se v avtu ne vozim sam, nekajkrat mi je uspe-
lo priti tudi s kolesom. Sicer pa bi predlagal 

še več osveščanja, več javnega prevoza in čim več zadev z »ze-
lenimi« energenti ter nenazadnje povečanje zelenih površin.

Barbara Špiler, Cundrovec: Ta akcija je po-
trebna in pomembna za okolje, vendar se je 
ljudje še vedno premalo zavedamo in upo-
števamo. Lahko bi bilo več tednov posveče-
nih temu. Zaradi natrpanega urnika mi čas ne 
dovoljuje, da bi se na trening in druge obvez-
nosti odpravila s kolesom, če pa imam čas, pa 

grem tudi z njim. Za zmanjšanje onesnaženega okolja bi pred-
vsem predlagala boljše prometne povezave javnega prometa.

Med drugim je občinski svet 
na polovici svojega mandata, 
to je na 15. seji v aprilu 2012, 
na podlagi nadomestnih voli-
tev potrdil dve leti in pol traja-
joč mandat županu mag. Mira-
nu Stanku, ki je za naš časopis 
povedal, da sodelovanje z ob-
činskim svetom ocenjuje kot 
uspešno in v dobrobit občanov, 
ključne obravnavane točke pa 
so bile dosežene s konsenzom, 
pri čemer niso izstopali poli-
tični ali drugi interesi. 

Sicer pa je občinski svet tudi 
na zadnji seji potrdil vrsto 
sklepov, med drugim odlok o 
občinskem podrobnem pro-
storskem načrtu staro jedro 
Leskovec pri Krškem.  V njem 
je načrtovanih več prostorskih 
ureditev na 13 ha površine, kot 
so ureditev obvozne ceste z 
ureditvijo krožišča na Leskov-
ški cesti, pešpoti, parkirnih po-
vršin na več lokacijah starega 
jedra, stanovanjske novogra-
dnje na Grebenčevi ulici, Poti 
na Črnile, Ulici Anke Salmič, 
Grajski poti in Wolfovi ulici, 
ureditev avtobusnih postaja-
lišč in drugo. Kot je dejala vod-
ja oddelka za urejanje prostora 

Z 51. sejo zaključili peti mandat
KRŠKO – V 48 mesecih je občinski svet Krško opravil skupno 51 sej, od tega štiri izredne, 12 korespon-
denčnih ter 35 rednih, 11. septembra pa z zadnjo v tem sklicu zaokrožil mandatno obdobje 2010-2014 kot 
peti občinski svet občine Krško po letu 1994, ko so bile izvedene prve lokalne volitve.

in varstvo okolja Simona Lub-
šina, pa načrtovanih ureditev 
še ni mogoče povsem časov-
no opredeliti, saj se te v večji 
meri nanašajo tudi na uredi-
tev objektov, ki so v fizični la-
sti, torej so pogojene z interesi 
in zmožnostmi lastnikov, med-
tem ko bo dinamika investicij 
na območju javnega dobra, ki 
je v lasti Občine Krško, odvi-
sna od sprejetih sklepov no-
vega občinskega sveta in raz-
položljivih sredstev. 

Brez zapletov pa je občinski 
svet v nadaljevanju seje potr-
dil tudi spremembe in dopol-
nitve odloka o ureditvenem 
načrtu za naselje Videm, ka-

terega pobudnik je Zdravstve-
ni center Aristotel. V slednjem 
nameravajo za namen izvaja-
nja poslovne, ambulantne in 
specialistične zdravstvene de-
javnosti rekonstruirati in do-
zidati objekt na Kolodvorski 
ulici 7a, medtem ko bodo nek-
danji gostilni Jesenšek v ne-
posredni bližini videmskega 
železniškega in avtobusne-
ga postajališča dali novo na-
membnost, in sicer bodo v 
novogradnji ali adaptiranem 
objektu izvajali sprostitvene, 
lepotne in druge zdravstve-
ne programe. Kot je dejala di-
rektorica centra Darja Čakar, 
je obseg dela prerasel obsto-
ječe prostorske zmožnosti na 

Aškerčevi ulici. Investicijo na-
meravajo zaključiti in preseliti 
dejavnost na novo lokacijo do 
jeseni prihodnje leto. 

Svetniki so se seznanili tudi s 
poročilom o izvrševanju pro-
računa, v katerem realizaci-
ja polletnih prihodkov zanaša 
36,2 %, odhodkov pa 36,6 % 
od načrtovanih, kar pa trenu-
tno ni povsem relevantno, saj 
v proračunu šestih mesecev še 
niso zajete investicije v ener-
getsko sanacijo treh šol, ki so 
še v teku, zato predvidevajo, 
da bo realizacija proračuna do 
konca leta več kot 90-odstotna.

 Bojana Mavsar

Ob zaključku seje še zadnja fotografija občinskega sveta 2010-2014

Občinski podrobni prostorski 
načrt za ureditev omenjene-
ga območja med drugim nudi 
možnost nadgradnje prosto-
rov nujne medicinske pomoči 
in preventivnega centra zdra-
vstvenega doma, nadgradnjo 
objekta bližnje optike, ure-
ditev parkirnih površin, raz-
širitev tržnice in postavitev 
energetskega objekta za ko-
generacijo. Finančni viri za 
preventivni center in nujno 
medicinsko pomoč so zagoto-
vljeni, garažna hiša pa naj bi 
bila samo prostorsko umešče-
na. Tomaž Lisec je ob tem po-
stavil vprašanje, zakaj se tržni-
ca ni uredila v okviru projekta 
Posavska špajza in zakaj samo 
kmečka tržnica. »Ta tržnica je 
pomanjkljivo narejena. Manjka 
nadkritina in potrebno bi bilo 
umakniti parkirni prostor. Po-
treben bi bil celovit pristop k 
ureditvi,« pa je menil Jože Im-
perl. Župan Srečko Ocvirk je 

Alojz Rebula bo častni občan 
SEVNICA – Na 30. redni seji, ki je potekala tretjo sredo v mesecu septembru, je sevniški občinski svet ob-
ravnaval 14 točk dnevnega reda. Najbolj »vroča razprava« se je razvila pri prvi obravnavi prostorskega na-
črta za ureditev območja med Optiko Bautin, sevniškim zdravstvenim domom, lekarno in kmečko tržnico. 

nato pojasnil, da je šlo pri pro-
jektu Posavska špajza za vse-
bino ponudbe, predvsem pa za 
čim večje število kvalificiranih 
prodajalcev, sam objekt pa naj 
bi se v prostor umeščal kasne-
je. Po predstavitvi načrtovane 
ureditve in razpravah so sve-
tnice in svetniki predlagali ne-
kaj dopolnitev, in sicer naj bi 
se ureditev obravnavanega ob-
močja razširila še na ureditev 
območja okoli železniške po-
staje in parkirišča za HTC-jem 
z izgradnjo parkirne hiše ter z 
možnostjo kasnejše izgradnje 
kulturnega centra.

Med osrednjimi točkami dnev-
nega reda je bilo poročilo o iz-
vrševanju proračuna za prvo 
polletje letošnjega leta in od-
lok o rebalansu letošnjega 
proračuna, kar so soglasno 
potrdili brez razprave. V na-
daljevanju seje je bilo dano 
soglasje k sistemizacijam de-

lovnih mest v vrtcih ter sprejet 
sklep o predlaganih oblikova-
nih cenah vzgojnovarstvenih 
programov v javnih vrtcih na 
območju sevniške občine. Gre 
za minimalne korekcije – tako 
se bodo v nekaterih primerih 
cene zvišale za 1 %, v nekate-
rih pa znižale do 6 %. Razve-
seljiv pa je podatek, da so bili z 
letošnjim 1. septembrom spre-
jeti v organizirano predšolsko 
varstvo vsi otroci, ki so izpol-
njevali starostni pogoj za spre-
jem.

Svetniki in svetnice so spreje-
li še sklep o podelitvi priznanj 
Občine Sevnica za leto 2014. 
Naziv častni občan bo na osre-
dnji slovesnosti ob prazniku 
občine Sevnica prejel dr. Alojz 
Rebula, grb Občine Sevnica 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Boštanj, zlato plaketo Kopi-
tarna Sevnica d. d. in Društvo 
za športno rekreacijo Boštanj, 
srebrno plaketo pa Kulturno 
društvo Oktet Jurij Dalmatin in 
Kovinostrugarstvo Drago Bor-
štnar s. p.  Smilja Radi

Petrovič prevzel gospodarski resor
LJUBLJANA - 15. septembra se je matičnem odboru Državnega 
zbora za gospodarstvo predstavil kandidat za ministra za go-
spodarski razvoj in tehnologijo Jožef Petrovič. Njegovo pred-
stavitev je kot ustrezno ocenilo deset članov odbora, za neu-
strezno pa pet. Za novega ministra so ga 18. septembra potrdili 
poslanci v DZ v sklopu potrjevanja vlade Mira Cerarja, dan ka-
sneje pa je Petrovič na gospodarskem ministrstvu prevzel po-
sle od svojega predhodnika Metoda Dragonje.  B. M.
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V Kostanjevici kot leta 2010

Najmanjše slovensko mestece 
je ponovno doživelo pravo vo-
dno kataklizmo. Zaradi obilnih 
padavin je reka Krka kljub spr-
va ne tako črnim napovedim v 
soboto, 13. septembra, popol-
dne in v noči na nedeljo sko-
raj povsem zalila kostanjeviški 
otok, pri tem pa poplavila 45 
stanovanjskih objektov. Gladi-
na vode je bila le nekaj centi-
metrov nižja kot pred štirimi 
leti (na merilni postaji v Pod-
bočju je Krka dosegla pretok 
skoraj 450 m3/s). Že prejšnjo 
noč je na Gornji in Dolnji Pre-
kopi hudourniški Lačni potok 
zalil kar 14 hiš, skupno pa je 
bilo v občini poplavljenih 70 
stanovanjskih in 90 gospodar-
skih objektov ter sedem cest. 
Prek 50 kostanjeviških in pre-
kopskih gasilcev je po tere-
nu razvozilo kar 4000 vreč s 
peskom ter z njimi poskuša-
lo zaščititi objekte, a je bila 
voda marsikje premočna, lju-
dem so nato pomagali s 30 čr-
palkami in 15 agregati. Gasil-
ci in drugi pripadniki Civilne 
zaščite pod poveljstvom Ro-
berta Zagorca so imeli veli-
ko dela tudi z zaščito tovarne 
Kolpa-san v industrijski coni 
na severu mesta, ki jo je ogro-
zila voda iz Krakovskega goz-

da, podboški in senuški gasil-
ci pa so priskočili na pomoč 
pri prečrpavanju vode iz rib-
nika v Slivju, kjer je grozilo, 
da se bo porušil jez, ogromna 
količina vode pa zalila dva 
bližnja stanovanjska objek-
ta. Narasel potok Studena pa 
je močno poškodoval vhod v 
Kostanjeviško jamo, ki letos 
ne bo več odprta za turistič-
ne oglede. In kot da težave z 
vodo niso bile dovolj, so se v 
gorjanskem delu občine spro-
žili številni plazovi, kar 40 so 

jih našteli, dva med njimi pa 
sta ogrozila tudi stanovanjski 
hiši v Oštrcu in na Orehovcu.  
Objem Krke je popuščal zelo 
počasi in voda se je v ponede-
ljek začela postopoma umi-
kati z otoka, gasilci in Civil-
na zaščita pa so ob pomoči 
Slovenske vojske in gasilcev 
iz sosednje krške občine pri-

čeli s čiščenjem in odpravlja-
njem posledic poplav. Začelo 
se je tudi ocenjevanje škode, 
ki bo po prvih ocenah precej 
višja kot leta 2010 (2,5 mili-
jona evrov) in naj bi znašala 
približno štiri milijone evrov, 
saj je tokrat precej več uniče-
ne infrastrukture. 

Poleg vode še plazovi

Precej hudo so jo odnesli tudi 
malce nižje ob Krki, na obmo-
čju Podbočja, Broda, Velike-

ga in Malega Mraševega, kjer 
so Krka in njeni pritoki prav 
tako zalili najbolj izpostavljene 
objekte, tudi nekaj stanovanj-
skih. V Podbočju je nepriča-
kovano močno narasel potok 
Sušica in sredi noči poplavil 
nekaj bližnjih hiš, kar se ni zgo-
dilo še nikoli, niti pred uredi-
tvijo struge potoka. Še več pa 
je bilo težav z vdiranjem pod-
talnice v objekte, s čimer so se 
prebivalci ob pomoči gasilcev 
spopadali v številnih naseljih v 
občini Krško. Voda je med dru-
gim vdrla tudi v objekt prašičje 
farme Ihan na Pristavi. Obilne 
padavine so sprožile števil-
ne plazove in udore, med nji-
mi nekaj večjih, ki so ogrožali 
tudi stanovanjske hiše v Pod-
bočju, Volovniku in Reštanju 
ter nekaj cest na območju Bo-
horja in Gorjancev, tehnično 
reševalne ekipe pa so sanirale 
kar 60 do 70 manjših plazov in 
usadov. Aktiviran je bil občin-
ski štab Civilne zaščite, na te-
renu pa je občanom priskočilo 
na pomoč več kot 100 gasilcev, 
pripadnikov CZ, tehnično reše-

valnih enot in centra za obve-
ščanje. Po prvih grobih ocenah 
naj bi škoda, ki jo še popisuje-
jo, znašala 1,5 milijona evrov.

Najhuje na kranjski strani

Težave so imeli tudi v občini 
Brežice, kjer so bili na ogrože-

nih območjih tako pripadniki 
Civilne zaščite kot 120 gasilcev 
iz 12 PGD s 27 gasilskimi vozili, 
ki so opravili številne interven-
cije (črpanje vode, polnjenje 
vreč s peskom, žaganje podr-
tih dreves). Poplavljalo je v 
Slovenski vasi, kjer je Bregani-
ca prestopila bregove in zalila 
več stanovanjskih stavb, Krški 
vasi, Dolenji in Gorenji Pirošici, 
kjer se je sprožil tudi večji plaz, 
ki je oviral dostop do vasi, pri-
stojne službe pa so posledice 
plazu odstranile in sprostile 
cesto, Črncu, Obrežju, Hrastju, 
v obeh Pirošicah in na Brveh so 
gasilci dovažali pitno vodo, saj 
je prišlo do izpada vodovodne-
ga zajetja Izvir iz omrežja, pla-
zovi so se sprožili tudi v Brezju 
pri Bojsnem, kjer je bila ogro-
žena stanovanjska hiša, na Pri-
lipah in v Bušeči vasi, kjer so 
hudourniške vode poškodova-
le cesto. Gasilci so z vrečami za-
prli tudi propust pod avtocesto, 
kjer bi Sava lahko ogrožala Kr-
ško vas. Že nekaj dni prej je na 
Mostecu Sava zaradi pretrgane 
nosilne jeklenice odnesla brod, 

ki prevaža turiste med Čatežem 
in Mostecem, plovilo pa so reši-
li gasilci PGE Krško. Škode naj 
bi bilo po prvi okvirni oceni za 
milijon evrov.

Podivjali Mirna in Sevnična

V občini Sevnica je obilno de-

ževje največ težav povzroči-
lo v dolini reke Mirne in poto-
ka Sevnična. V Mirnski dolini 
se je ob glavni cesti sprožilo 
več zemeljskih plazov, števil-
ni zemeljski plazovi pa so se 
sprožili tudi na kmetijskih ze-
mljiščih, predvsem na obmo-
čju KS Šentjanž, Tržišče in Bo-
štanj. V dolini Sevnične so se 
zaradi zelo visokega vodosta-
ja, velikega pretoka in večjih 
količin plavja podrli trije mo-
stovi, zalitih je bilo več stano-
vanjskih objektov, sprožilo se 

je tudi večje število zemeljskih 
plazov. V zaščito in reševanje 
ljudi ter premoženja ter v od-
pravo posledic nočnega neur-
ja se je vključilo 110 gasilcev 
iz desetih prostovoljnih gasil-
skih društev z 20 vozili, akti-
viran je bil štab Civilne zašči-
te Občine Sevnica v operativni 
sestavi. Tudi v Sevnici so okvi-
ren obseg škode ocenili na do-
ber milijon evrov.

 P. Pavlovič, 
 R. Retelj, S. Radi

Posavje v primežu vode in plazov
POSAVJE – Niso še minila štiri leta od katastrofalnih poplav v septembru 2010, pa smo bili v Posavju znova priča skoraj nepredstavljivi povodnji. Poplavljenih je 
bilo kar 1300 objektov, da bo mera polna, pa se je v hribovitih območjih sprožilo še okoli 100 plazov, nekateri med njimi so ogrozili tudi stanovanjske objekte. Z 
naravno ujmo se je spopadlo skoraj 500 gasilcev, škoda pa bo po prvih, sicer še zelo grobih ocenah, presegla sedem milijonov evrov.

Poplavljena Kostanjevica na Krki iz ptičje perspektive (Foto: Stjepan Kolić, CZ občine Brežice)

Drugače kot s čolnom po otoku ni šlo. (Foto: P. P.)

V nedeljo sta Kostanjevico obiskala tako predsednik države 
Borut Pahor kot predsednik vlade Miro Cerar (na fotografiji 
med pogovorom z domačinko). (Foto: P. P.)

Tako kot pred štirimi leti je ponovno poplavilo hišo družine 
Ivnik nedaleč od Križaja. (Foto: P. P.)

Potok Sušica je poplavil cesto od Brvi proti Izviru. (Foto: R. R.)

Močan tok potoka Sevnična je porušil tri mostove, enega v 
Orešju nad Sevnico. (Foto: S. R.) 
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Kako močno smo Slovenci 
ogroženi zaradi srčno-žil-
nih bolezni?
Srčno-žilne bolezni so vodilni 
vzrok obolevnosti in najpogo-
stejši vzrok smrti v razvitem 
svetu in tako je tudi v Sloveni-
ji. Po analizi Inštituta za varo-
vanje zdravja so vzrok za oko-
li 39 % vseh smrti, od tega za 
32 % vseh smrti pri moških in 
kar 45 % smrti žensk. Po letu 
2000 ima vzhod države za 15 
do 20 % več smrti zaradi srč-
no-žilnih bolezni kot zahod. 
Pomemben razlog so namreč 
razlike v življenjskem slogu.

Ali lahko del vzrokov pripi-
šemo tudi dednosti?
Nagnjenost k določenim bole-
znim nam je, žal, res polože-
na v zibko. So družine, kjer so 
srčno-žilne bolezni pogostej-
še, vendar s prepoznavanjem 
vzorca obolevanja v družini 
in načrtnim iskanjem prepo-
znamo ogrožene posamezni-
ke. Žal pa so pri večini prebi-
valstva prav nezdrave navade, 
ki jih opredeljujemo kot ne-
zdrav življenjski slog, pogla-
vitni razlog za bolezni srca in 
ožilja. Na svojo starost in spol 
res ne moremo vplivati, lahko 
pa srce obvarujemo pred ma-
ščobami, tobačnim dimom, al-
koholom, stresom, debelostjo, 
telesno neaktivnostjo, zviša-
nim krvnim tlakom, neureje-
no sladkorno boleznijo. Vse to 
so dejavniki tveganja, ki po-
spešujejo nastanek ateroskle-
roze in vodijo v prezgodnji na-
stanek srčno-žilnih bolezni ter 
pešanju srca.
Tudi družbena razslojenost 
se že negativno odraža v obo-
levnosti, saj brezposelnost 
ali nizki življenjski standard 
omejujeta materialna sred-
stva, ki nam omogočajo zdrav 
življenjski slog. Še bolj nevaren 
je občutek odrinjenosti na rob 
družbe, kjer prevladuje vda-
nost v usodo in miselnost, da 
se ne da ničesar storiti. Prav na 
to moramo biti pozorni v teh 
časih in se zavedati, da, žal, 
pripadamo vzhodnemu delu 
Slovenije, za katerega veljajo 
slabi kazalci srčno-žilne obo-
levnosti.

Je bolj ogrožena moška ali 
ženska populacija?
Glavni ubijalec pri moških in 
ženskah je koronarna bolezen. 
Gre za aterosklerozo, ki priza-
dene koronarne arterije srca 
in se manifestira kot angina 
pektoris, srčni infarkt, nena-
dna srčna smrt in je ob arterij-
ski hipertenziji vodilni vzrok, 
ki vodi v srčno popuščanje. 
Koronarna bolezen se pri mo-
ških pojavi že v srednjih letih, 
pri ženskah pa v povprečju 10 
let kasneje, večinoma šele po 
55. letu starosti.

Vedno več je opozoril o pre-
komerni teži otrok in mla-
dostnikov. 
Ugotovljeno je bilo, da je tre-
tjina slovenskih 10 do 12 le-
tnikov čezmerno prehranje-
nih in debelih. Za veliko otrok 

je to težava, ki se je zavedajo, 
a si ne znajo pomagati. Sodob-
na družba jih izpostavlja mno-
gim dejavnikom tveganja: ka-
lorična, s pomembnimi hranili 
revna ter s sladkorjem, slabi-
mi maščobami bogata prehra-
na, premalo gibanja, preveč se-
denja za računalnikom in pred 
televizijo, pasivno kajenje. Za-
vedati se moramo, da so otro-
ci zelo ranljivi, ob tem pa ima-
jo malo nadzora nad okoljem, 
v katerem živijo. Zato je dru-
žina prvo in odločujoče mesto 
za razvoj zdravih življenjskih 
navad, s katerimi varujemo 
vsa srca v družini. Pomemb-
no vlogo odigrajo tudi vzgoj-
no-izobraževalne ustanove, ki 
morajo otrokom nuditi zdravo 
prehrano in v okvir obvezne-
ga izobraževanja vključiti vse-
bine s področja zdrave prehra-
ne. Potrebni so tudi sistemski 
ukrepi, s katerimi se bo ome-
jevalo trženje nezdravih živil, 
sladkih pijač, oglaševanje ne-
zdrave hrane, ob tem pa oza-
veščalo o koristnosti zdra-
ve prehrane in redne telesne 
aktivnosti. Pomembno pre-
ventivno vlogo v Posavju ima 
Društvo za zdravje srca in oži-
lja, ki s svojo preventivno de-
javnostjo in povezovanjem s 
pediatri osvešča javnost tudi 
o problemu debelosti otrok v 
naši regiji.

Preventiva je tako naša od-
govornost, kurativo pa izva-
jate v internistični ambulan-
ti brežiške bolnišnice.

Da, preventivno je potrebno 
delovati v vseh življenjskih 
obdobjih, saj že materine ne-
zdrave navade v času nosečno-
sti vplivajo na zdravstveno pri-
hodnost otroka. Pomembne so 
tovrstne aktivnosti v otroštvu 

in mladostniškem obdobju, ko 
ne zadostujejo le navodila in 
priporočila temveč zgled odra-
slih, da se razvije odgovornost 
za lastno zdravje. Internisti se 
pri svojem delu srečujemo z 
odraslo populacijo, žal, prepo-
gosto v obdobju, ko je potreb-
no zdraviti srčno-žilne bolezni, 
a je tudi takrat potrebno delo-
vati preventivno. Tedaj govori-
mo o sekundarni preventivi, s 
katero preprečujemo poslab-
šanja in ponovitve bolezni. 
Bolniki imajo možnost vklju-
čitve v Koronarni klub Brežice, 
ki ima vadbene skupine v Bre-
žicah, Krškem, Dobovi, Seno-
vem, Bistrici ob Sotli in Kosta-
njevici, organizira pa telesno 
vadbo, delavnice sproščanja, 
delavnice zdrave prehrane, 
predavanja in tečaje oživljanja.

Torej zmerna prehrana in 
telesna dejavnost.
Seveda, saj je uravnoteže-
na prehrana del zdravega ži-
vljenjskega sloga. Pri tem pa 
je potrebno misliti tako na iz-
bor zdravih živil, ustrezno pri-
pravo, energijsko vrednost, 
nizko vsebnost maščob, malo 
soli, malo sladkorja, veliko sve-
že sezonske zelenjave in tudi 
sadja iz domačega okolja. Ven-
dar je spreminjanje prehran-
skih navad in načina življenja 
dolgotrajen proces. A se izpla-
ča, saj lahko zdravo prehrano 
kot telesno dejavnost, vrtnar-
jenje na primer, uporabimo kot 
zdravilo, ki upočasni starostno 
upadanje telesnih funkcij, iz-

boljšuje kakovost življenja in 
zmanjšuje potrebo po bolni-
šničnem zdravljenju. Evropska 
priporočila za telesno dejav-
nost svetujejo vsakomur, tudi 
starejšim, vsak dan najmanj 
30 minut zmerne telesne vad-
be, ki naj zajema kombinirano 
vadbo vzdržljivosti in moči.

Veliko se govori o antioksi-
dantih, ki varujejo srce in 
ožilje. Kako je s pripravki, 
ki jih poznamo kot Q10?
Antioksidanti so snovi, ki telo 
varujejo pred delovanjem pro-
stih radikalov, ki so škodljive 
nestabilne spojine, ki nastaja-
jo v celičnih procesih in pov-
zročajo poškodbo beljakovin, 
DNK, celičnih sten in so s tem 
odgovorne za nastanek bole-
zni, med njimi tudi ateroskle-
roze in raka. Z antioksidanti 
sta bogata zelenjava in sadje, 
vendar le, če jih uživamo sveže, 
saj jih s toplotno obdelavo uni-
čimo. Tudi koencim Q10 spada 
med antioksidante, kupimo ga 
lahko kot prehransko dopolni-
lo, najdemo ga tudi v brokoliju, 
špinači, oreških in mesu.

V Franciji je najmanj srčno-
žilnih bolezni, ker Francozi 
po kosilu popijejo kozarec 
kvalitetnega vina …
Splošno znan je tako imenovan 
»francoski paradoks«. Franco-
zi so znani kot veliki gurmani, 
ki v prehrani užijejo precej ve-
čjo količino maščob živalskega 
izvora kot Američani, vendar 
so pri njih srčno-žilne bole-
zni redkejše kot pri Američa-
nih. To so povezali z uživanjem 
rdečega vina, ki vsebuje antio-
ksidante polifenole. Vendar to 
velja le za kozarec ali dva in ne 
za večje količine.

Je stres eden izmed dejav-
nikov tveganja srčno-žilnih 
bolezni? 
Stres je dogajanje, ki ga čutimo 
kot pritisk, ki zmoti naše no-
tranje ravnovesje. Na telesnem 
nivoju odgovorimo na stres z 
aktivacijo avtonomnega živč-
nega sistema in žlez z notra-
njim izločanjem, kar nam je 
v daljni preteklosti omogoča-
lo preživeti. Danes pa je ško-
dljiv predvsem dolgotrajen in 
ponavljajoči stres, saj se v stre-
sni situaciji dvigne krvni tlak, 
pospešita se srčni utrip in di-
hanje, poveča se krvni pretok v 
mišicah, zmanjša pa v prebavi-
lih. Tako je stres dejavnik tve-
ganja za bolezni srca in ožilja, 
pa tudi prebavil, dihal in av-
toimunskih bolezni. Blaženje 
stresa s kajenjem je zelo ne-
varno, saj smo tako sočasno 
izpostavljeni dvema dejavni-
koma tveganja. Priporočamo 
telesno aktivnost, sproščanje, 
druženje …
 Natja Jenko Sunčič
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SLOVAK GOLJUFAL PO LOKALIH - 10. 9. so obvestili policijo, 
da krške lokale obiskuje osumljenec, ki vrši goljufije pri me-
njavah denarja. Tako je v enem primeru v urarstvu kupil manj-
šo uro, pri tem pa prodajalko zamotil ob menjavi bankovcev, 
da mu je ta vrnila 100 evrov preveč. V drugem primeru je po-
dobno poskusil še v gostinskem lokalu. Na podlagi opisov so 
goljufa, 43-letnega državljana Slovaške, ki se je vozil s črnim 
Audijem nemških registrskih tablic, prestregli na počivališču 
na Čatežu ob Savi. Denar, ki ga je neupravičeno prejel, so vrni-
li trgovini, Slovaka pa kazensko ovadili.

VEČ TRKOV, TEŽJI NESREČI V SEVNICI - V noči na 13. 9. se je 
zgodila prometna nesreča v Sevnici. 52-letni voznik osebnega 
vozila je zapeljal z dvorišča stanovanjske hiše in trčil v 87-le-
tno peško, ki so jo zaradi poškodb prepeljali v celjsko bolni-
šnico. Policisti bodo ukrepali zoper povzročitelja nesreče za-
radi nepravilnega premika z vozilom. 
Istega dne, okoli 13.30, je prišlo še do ene nesreče v Sevni-
ci, in sicer na železniški postaji, kjer sta dve osebi sestopili iz 
vlaka, ko je ta že speljal s postaje. Pri tem je 23-letna ženska 
ob sestopu padla na betonska tla in si hudo poškodovala gla-
vo. V noči na 16. 9. je v Gornjem Lenartu voznik osebnega av-
tomobila zapeljal s ceste in odšel s kraja nesreče. Policisti so 
35-letnega voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alko-
holiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da ima v litru iz-
dihanega zraka 0,95 miligramov alkohola. 
Istega dne, nekaj po 13. uri, so brežiške policiste obvestili, da 
po cesti v Brežicah vijuga kolesar, pri čemer ogroža sebe in 
druge udeležence v prometu. Policisti so 42-letnega kolesar-
ja izsledili na Gubčevi ulici, preizkus alkoholiziranosti pa je 
pokazal kar 1,17 miligramov alkohola v litru izdihanega zra-
ka. Oglobili so ga. Zaradi neupoštevanja pravil vožnje po novo 
vzpostavljenem krožišču ulic M.D.B. in 11. novembra v Leskov-
cu pri Krškem je prišlo do dveh nesreč, 15. 9. sta trčila kom-
binirano in osebno vozilo, dan kasneje pa dve osebni vozili. 

NA MEJI ZASEGLI RANGE ROVER - Na Obrežju so 10. 9. zvečer 
policisti na izstopu iz države kontrolirali poljskega državljana, 
ki se je tja pripeljal z vozilom Range Rover Sport. Pri temeljiti 
mejni kontroli so ugotovili, da je dokumentacija vozila ponare-
jena, v nadaljevanju pa v sodelovanju s tujimi varnostnimi or-
gani tudi, da je bilo vozilo v začetku julija ukradeno v Nemčiji.
 Zbrala B. M.

Klavdija Novšak, Log pri Sevnici: Prenovlje-
no podobo sem opazila takoj, z vključevanjem 
barv in drugim tipom črk je časopis atraktiv-
nejši že na prvi pogled. Večjih vsebinskih spre-
memb nisem opazila, razen mogoče rubrike 
Posavje skozi čas, ki se mi zdi zanimiva. Re-
dno prebiram Posavski obzornik, najprej pa 

preberem strani, namenjene kulturi in dogodkom v Posavju.

Milena Rudman, Dolenje Skopice: Nova po-
doba časopisa mi je všeč, tako oblikovno kot 
vsebinsko. Je zelo živ in v njem najdeš še več 
zanimivega. Sem redna bralka Posavskega ob-
zornika, preberem pa toliko, kot mi dopušča 
čas. Ponavadi najprej preberem naslove, in če 
se mi zdijo zanimivi, berem naprej, pa tudi tis-

to, kar je izpostavljeno na prvi strani, rada preberem.

Martin Pavlovič, Brege: Takoj mi je padlo v 
oči, da ima časopis novo, bolj zanimivo podobo. 
Spremembo ocenjujem kot pozitivno. Osebno v 
časopisu niti nič ne pogrešam, praviloma vedno 
najprej preberem, kaj se v Posavju dogaja, če je 
kaj novega, denimo otvoritve, nato preletim še 
oglase. Na časopis sem se navadil in če ga ne bi 

bilo, bi ga res pogrešal, še bolj pa bi ga bil vesel, če bi bil tednik.

Ivana Zupančič, Podgorje: Prejšnja verzija je 
bila bolj udomačena, na novo se moram še na-
vaditi. A to je naš časopis, pride povsod in smo 
ga posvojili. Vedno ga nestrpno čakam. Beleži 
naše dogodke, saj radi beremo, kaj se okoli nas 
dogaja. Všeč mi je, da v njem ni tračev, ampak 
dobri zapisi, ki mi veliko pomenijo. Vsaka rubri-

ka je v redu, ni pa vse za vsakega, a se mi zdi pester in raznolik.  

Posavski obzornik je pred 14 dnevi izšel s prenovljeno po-
dobo in vsebino, zato nas je zanimalo, ali ste ju opazili in 
kako ocenjujete tako oblikovno kot vsebinsko plat preno-
vljenega časopisa, pa tudi, kako reden bralec časopisa ste 
in katere vsebine vas najbolj zanimajo.

anketa

Vaša ocena prenove časopisa

Mojca Savnik Iskra, predstojnica Internega oddelka SB Brežice:

BREŽICE - Pred bližnjim svetovnim dnevom srca - 30. septembrom - smo k pogovoru povabili predstojnico 
Internega oddelka Bolnišnice Brežice dr. med. Mojco Savnik Iskra, specialistko interne medicine, ki hkrati 
strokovno vodi Koronarni klub in pravi, da so preventivne aktivnosti za zdravo srce že obrodile nekaj sadov.

Mojca Savnik Iskra, dr.med.

Na starost ne moremo vplivati, 
lahko pa se obvarujemo maščob
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KRŠKO – Mag. Miran Stanko, ki je občino Krško vodil zadnji 
dve leti in pol, bo na bližnjih lokalnih volitvah ponovno kan-
didiral za župana kot kandidat Slovenske ljudske stranke 
Krško. V občinskem odboru stranke so 11. septembra pred-
stavili tudi listo kandidatov za občinske svetnike.

»V tem kratkem mandatnem ob-
dobju je bilo začetih veliko pro-
jektov, pred nami pa je še veliko 
nalog. Želim predvsem dokon-
čati infrastrukturne objekte, ob-
navljati je potrebno šole, pred 
nami pa so tudi izzivi na podro-
čju cest, vodovodov in kanaliza-
cij, ki jih je potrebno v večjih na-
seljih dokončati do leta 2017,« 
je kot ključne cilje v primeru 
ponovne izvolitve povedal mag. 
Miran Stanko. Kot je dejal, želi 
nadaljevati politiko pospešene-
ga razvoja občine, pri čemer bo 

potrebno maksimalno uporabiti sredstva EU, saj se sredstva dr-
žave zmanjšujejo. Poleg tega se bo kot župan zavzemal za po-
licentrični razvoj občine, za Krško kot ne le geografski, ampak 
tudi politični center Posavja, ohranitev nadomestila za omeje-
no rabo prostora, krepitev gospodarstva in turizma, zagotavlja-
nje vodnih virov in dokončanje kanalizacijskih sistemov, optiko 
v urbanih območjih, obnovo lokalnih in državnih cest ter zago-
tavljanje ustrezne infrastrukture za delovanje različnih društev, 
pa tudi realizacijo podpisanih protokolov za državo, na katere je 
vezano med drugim dokončanje krške obvoznice. »Želim voditi 
povezovalno in umirjeno politiko,« je poudaril Stanko. Na vpra-
šanje glede (ne)izgradnje dveh velikih projektov v Krškem, ba-
zena in knjižnice, je dejal, da »oba ostajata na agendi«, a bo zanju 
potrebno zagotoviti 12 milijonov evrov. Občina se bo po njego-
vih besedah razdolžila do leta 2020, so pa številna gradbišča v 
občini posledica preteklih zadolžitev. Očitek, da gre premalo t. 
i. jedrske rente ljudem, je zavrnil, rekoč da je to utopično in da 
gre vseh 8,5 milijona evrov letno, kolikor jih iz tega naslova dobi 
občina, k občanom. 
Nosilci liste kandidatov in kandidatk SLS za občinski svet so po-
leg Stanka še Vlado Grahovac, Jože Slivšek, Ana Somrak ter Ja-
nez Barbič. Kot je dejal predsednik občinskega odbora stranke 
Goran Udovč, si želijo v občinskem svetu imeti vsaj toliko sve-
tnikov kot doslej (osem) oz. vsaj enega več. P. Pavlovič

Stanko obljublja pospešen razvoj

Mag. Miran Stanko

SENOVO – Kandidatno listo za občinski svet in za županjo ob-
čine Krško so 18. septembra predstavili tudi v občinskem 
odboru Slovenske demokratske stranke (SDS) Krško. Njiho-
va kandidatka za županjo je mag. Martina Prevejšek iz Go-
renje Lepe vasi.

36-letna akademska glasbenica 
z magisterijem iz managementa 
Martina Prevejšek, zaposlena 
kot profesorica v Glasbeni šoli 
Sevnica, pravi, da bi se kot žu-
panja zavzemala za enakomeren 
razvoj celotne občine, pri čemer 
bo njeno osnovno vodilo aktiv-
na politika sodelovanja in po-
vezovanja. »Pri tem bom sledi-
la vsem kakovostnim idejam in 
dobrim rešitvam, ki gredo v ko-
rist vsem občanom. Vsaka kako-
vostna ideja si zasluži podporo, 
ne glede na to, kdo jo predlaga. 

Verjamem, da lahko samo s sodelovanjem, s posluhom za potre-
be občanov, čutom za ljudi in podporo dobrim idejam ustvarimo 
prebivalcem prijazno in razvojno uspešno občino,« je dejala. Na 
vprašanje, kaj bi spremenila glede na dosedanje vodenje občine, 
odgovarja, da bi morali dati večji poudarek ljudem. »Do sedaj je 
bilo veliko vlaganj v beton in zgradbe, ogromno milijonov je šlo 
v to smer, vemo pa, da osnovna blaginja naših občanov temelji 
predvsem na gospodarskem razvoju. Več denarja je potrebno na-
meniti gospodarstvu, start-up podjetjem, obrtništvu in storitve-
nim dejavnostim, izkoristiti pa moramo tudi obrtne in poslovne 
cone, za katere bomo morali investitorje poiskati v tujini,« pravi 
Prevejškova. Po njenem mnenju bi morali tudi na nivoju občin 
uveljaviti t. i. zlato fiskalno pravilo, občina bi se morala dezinves-
tirati in razdolžiti, javne gospodarske službe pa voditi izključno 
preko javne službe v 100-odstotni občinski lasti, pri čemer mora 
biti osnovni cilj optimalna cena za uporabnika. Sredstva iz na-
slova omejene rabe prostora bi morali ločiti od proračuna ter 
tako zagotoviti večjo preglednost in smotrnost njihove porabe.
Kot je dejal predsednik OO SDS Krško Jože Olovec, je na listi za 
občinski svet 23 kandidatov, med katerimi »ni toliko zvenečih 
imen, so pa večji borci«. Nosilci liste so poleg njega še Jernej Zu-
pančič, Alenka Planinc, Jože Žabkar in Jožef Zupančič, želi-
jo pa si vsaj ponovitve rezultata izpred štirih let, ko so dobili pet 
mandatov v občinskem svetu. P. Pavlovič

Za vlaganja v ljudi, ne v beton

Mag. Martina Prevejšek

KRŠKO – Na Ljudski univerzi Krško so 18. septembra pripravi-
li dan Svetovalnega središča Posavje, na katerem so predstavi-
tev izobraževalne programe v študijskem letu 2014/15. Ti so se-
stavljeni iz osnovne šole za odrasle, usposabljanj za življenjsko 
uspešnost, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, tečajev tujih jezi-
kov, slovenščine za tujce, računalniških tečajev, študijskih krož-
kov, tečajev v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje, šole 
za starše in drugih programov. Ob predstavitvi programov na 
stojnici sta se zvrstili tudi dve predavanji, in sicer Pie Peršič "Ho-
dim, torej sem" ter Uroša Jelena "Gibanje kot zdravilo". 

Sicer je Svetovalno središče Posavje eno od 14 svetovalnih sre-
dišč za izobraževanje odraslih, ki jih koordinira Andragoški cen-
ter Slovenije, LU Krško pa v sodelovanju z Zavodom za zapo-
slovanje Sevnica izvaja tudi tečaje nemščine za delo v tujini, 
usposabljanje za nacionalno poklicno kvalifikacijo maser/ma-
serka in programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost Most 
do izobrazbe in Moj korak. Vpis odraslih v tečaje poteka do 1. ok-
tobra, uvodno predavanje v novo študijsko leto pa bo letos ime-
la Meta Vrhunc, predsednica Združenja za zdravo Slovenijo ter 
predsednica in ena izmed ustanoviteljev Društva za biološko-di-
namično gospodarjenje Ajda Vrzdenec.  B. Mavsar 

Svetovalno središče se predstavi

Na stojnici je bilo največ interesa za tečaje Univerze za tretje 
življenjsko obdobje.

V sklopu Elektrofesta 2014, ki 
je v organizaciji ELES-a, Ele-
ktro inštituta Milan Vidmar 
(EIMV) in Fakultete za elek-
trotehniko hkrati potekal v 
Ljubljani in v Krškem, so na lo-
kaciji Informacijskega središča 
GEN ter stavbi ZEL-EN gostili 
okoli 200 dijakov iz Šolske-
ga centra Krško-Sevnica, Šol-
skega centra Novo mesto ter 
iz Gimnazije Brežice. Ogleda-
li so si sedem »elektro postaj«, 
na katerih so spoznavali različ-
ne teme iz sveta elektrike, po-
vezane s proizvodnjo in pre-
nosom električne energije ter 
zanesljivo oskrbo z energijo. V 
sklopu 25-minutnih predsta-
vitev so jim vsebine približa-
li strokovnjaki iz GEN-a, Elesa, 
Elektroinštituta Milan Vid-
mar, Fakultete za energetiko 
Univerze v Mariboru, iz druž-
be ZEL-EN, razvojnega centra 
energetike, ter Izobraževalne-
ga centra za jedrsko tehnolo-
gijo. Obenem se je GEN energi-
ja z eksponati predstavila tudi 
na lokaciji ELES v Ljubljani. Na 
»sproščeni postaji« na parki-
rišču ZEL-EN, namenjeni od-
moru in druženju, pa so dija-

Elektrofest prvič tudi v Krškem
VRBINA - V Informacijskem središču GEN v Vrbini so 19. septembra gostili znanstveni festival Elektrofest, 
namenjen spodbujanju energetske pismenosti med mladimi. GEN energija se je namreč letos pridružila 
uveljavljenim elektro institucijam pri organizaciji omenjene prireditve. 

ki lahko preizkusili električno 
kolo, predstavili pa so jim tudi 
Mark sov generator. 

»Naša vizija je, da povečamo 
energetsko pismenost v Slo-
veniji, ker šolski sistem tega 
ne daje. Želimo, da se o ener-
getiki odločamo na realnih 
osnovah, ne na podlagi čustev. 
Na drugi strani pa želimo, da 
mladi študirajo naravoslov-
ne vede, s čimer dobimo do-
ber potencial za naše bodoče 
delo,« je ob tem povedal di-
rektor GEN energije Martin 
Novšak. V GEN energiji so v 

ta namen pred leti odprli in-
teraktivno središče o energe-
tiki Svet energije, ki ga obišče 
do deset tisoč ljudi letno, in za-
čeli s projektom Mladi v svet 
energije. Novšak sicer ocenju-
je, da je znanje o energetiki 
med mladimi zelo slabo, saj ga 
primanjkuje v šolskih progra-
mih. Vsaj v lokalnem okolju že 
opažajo premike, ki se nena-
zadnje kažejo v večjem vpisu 
v krško tehnično šolo, v kateri 
imajo prvič po 30 letih dva od-
delka programa strojni tehnik, 
kar pa je po Novšakovih bese-
dah najbrž tudi posledica dej-

stva, da je med družboslovci 
precej brezposelnih.

Skupno so na dogodku, tako v 
Krškem kot v Ljubljani, ener-
getsko opismenjevali 800 di-
jakov, osrednji dogodek Elek-
trofesta v Ljubljani pa je bilo 
odprtje razstav »Tehniška de-
diščina skozi čas« in »Razvoj 
tehnologij pri nadzemnih vo-
dih« v preddverju Elesa in 
EIMV. »Energetika je vseka-
kor strateško pomembna pa-
noga; je ožilje za delovanje in 
rast slovenskega gospodar-
stva. Če so odločitve o razvoju 
energetike prave, spodbujajo 
gospodarski in s tem družbe-
ni razvoj. Če uspemo ob tem 
zmanjšati okoljska tveganja in 
hkrati tudi znižati stroške za 
energijo, se zagotovo odloča-
mo v pravi, trajnostni smeri ra-
zvoja energetike. In to je smer, 
ki ji z oskrbo z energijo iz traj-
nostnih in obnovljivih virov – 
predvsem iz jedrske in vodne 
energije –  sledimo v skupini 
GEN,« je na odprtju razstave 
poudaril Novšak. 

 Peter Pavlovič

Dijaki ob razstavljenem motorju (Foto: GEN energija)

KRŠKO – Kandidaturo za županjo občine Krško je 23. sep-
tembra ob podpori občinskih in lokalnih odborov strank So-
cialni demokrati, DeSUS in Stranke Mira Cerarja predstavila 
novinarka, urednica in do nedavnega državna sekretarka v 
kabinetu vlade Tamara Vonta iz Krškega. 

Kakor je povedala 43-letna Ta-
mara Vonta, se po 20 letih 
službovanja v Ljubljani vrača 
v Krško, ker so ji rodno mesto, 
Sremič, kjer živi z družino, in ob-
čina vselej pomenili dom. Ker 
verjame v ljudi, si želi v prime-
ru izvolitve tako te kot občino 
homogeno povezati ter delovati 
v skladu s prepričanjem, da ima 
občina veliko večji razvojni po-
tencial, kot ga do sedaj izkazuje. 
Zato se bo zavzemala za uved-
bo participatornega proračuna, 
ki temelji na razporejanju dela 

proračunskih sredstev tako, da o njegovi porabi in prednostnih 
projektih za dvig kakovosti življenja soodločajo občani. Prizade-
vala si bo tudi vzpostaviti aktiven dialog s KS in ustvariti boljše 
pogoje za delovanje gospodarstva in podjetništva v segmentu, h 
kateremu lahko prispeva občina kot ustanova. Predvsem se bo 
zavzemala za »zeleno občino« na različnih področjih, od javnih 
naročil do samooskrbe, s širitvijo kolesarskega omrežja, razvo-
jem zelenih delovnih mest v povezavi z obnovljivimi viri ener-
gije, spodbujanjem zadružništva in socialnega podjetništva ipd. 
Ob tem je izpostavila, da bo potrebno dokončati investicije na po-
dročju okoljske in prometne infrastrukture, skrbeti za enakome-
ren razvoj mesta in podeželja, uresničiti že sklenjene protokole z 
državo, porabo sredstev iz naslova jedrskega objekta pa usmeri-
ti izključno v zagotavljanje boljše kakovosti življenja v občini. V 
njej namerava še posebno pozornost nameniti najbolj ranljivim 
skupinam, starejši populaciji, mladim in socialno šibkejšim, pri-
zadevala si bo za vzpostavitev dnevnega centra za starejše, tr-
govine za socialno šibkejše, centrov učenja tudi izven mestne-
ga središča in razvoj neformalnega izobraževanja, namenjenega 
različnim ciljnim skupinam, še tesneje povezati občino z vzgoj-
no-varstvenimi ustanovami ter šolami ipd. Na vseh nivojih in 
območjih je potrebno strpno sobivati in voditi medkulturni dia-
log, saj nas različne kulture bogatijo in ne ogrožajo, je še dejala.
 B. Mavsar

Vonta: Pomembni so ljudje

Tamara Vonta
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SEVNICA - V Albert Felicijanovi dvorani je 9. septembra pote-
kala krajša slovesnost ob peti obletnici delovanja Rotary kluba 
Sevnica, ki je bil ustanovljen januarja 2009 in trenutno šteje 17 
članic in članov. Ustanovna predsednica je bila Breda Drenek 
Sotošek, sedanji predsednik je Jože Šturbej, bodoči pa Rado 
Kostrevc. Na prireditvi, ki jo je povezovala Tanja Žibert, so po-

delili dve enoletni štipendiji nadarjenima mladima glasbeniko-
ma – flavtistki Lari Šalamon iz Boštanja in saksofonistu Jure-
tu Knezu iz Radeč za študij v tujini. Izpeljali so tudi dražbo treh 
slik, izkupiček v višini dobrih 1000 evrov pa je šel v sklad za so-
cialno ogrožene otroke. Slike za dražbo so podarili Jerca Šantej, 
Petra Pozderec in Bojan Sumrak.  S. Radi

5-letnica Rotary kluba Sevnica

Mlada glasbenika s starši

BOŠTANJ - Občinski odbor SLS Sevnica je v boštanjskem gos-
tišču Felicijan predstavil listo kandidatk in kandidatov ter 
svojega kandidata za župana, ki jim bodo volivke in volivci 
lahko namenili glas na oktobrskih lokalnih volitvah.

Po šestih letih županovanja se 
bo za nov štiriletni mandat po-
novno potegoval dosedanji žu-
pan Srečko Ocvirk, ki je tudi 
nosilec liste v 1. volilni enoti. 
Nosilec liste v 2. volilni enoti je 
Božidar Groboljšek iz Sevnice, 
v 3. volilni enoti Vincenc Knez 
s Šmarčne, v 4. volilni enoti pa 
Janez Kukec iz Tržišča. »H kan-
didaturi me ne vodijo osebni in-
teresi, ki bi jih uresničeval skozi 
politične odločitve, ampak od-
govornost do lokalne skupnos-
ti in zaupanje, da so kakovostno 

zastavljene programske usmeritve in nenazadnje tudi doseženi 
rezultati na vseh področjih razvoja občine temelji za nadaljnje 
povezovanje številnih večjih in manjših projektov v razvojne ce-
lote,« je dejal 44- letni inženir kmetijstva Srečko Ocvirk, ki meni, 
da je sevniška občina v času njegovega županovanja na številnih 
področjih spremenila svoj videz, pridobitve in posodobitve pa so 
se dotaknile vseh občank in občanov. 
»Delo občine je bilo pod mojim vodstvom vedno transparentno, 
sodelovanje z javnostjo pa korektno. V vsem tem času sem se 
pri svojem delu dosledno držal načel poštenosti, racionalnosti, 
odgovornosti, sorazmernosti in zakonitosti,« je predstavljal 
svoje minulo delo in se nato dotaknil programskih poudarkov 
novega mandatnega obdobja. V ospredje je postavil gradnjo sta-
diona v Sevnici ter umeščanju nove kulturne dvorane v prostor 
na območju za HTC-jem v Sevnici, sledilo se bo potrebam inves-
titorjev v obrtnih in poslovnih conah itd. Ob tem pa je poudaril, 
da je razvoj kontinuiran proces, ki presega sosledje posamičnih, 
enkratnih odločitev. »Veliki projekti se zato težko ločijo glede na 
mandate, temveč potrebujejo sosledje in jasno zastavljeno vizi-
jo,« je dejal in dodal, da ne bo samo infrastruktura tista, ki bo za-
znamovala skrb za prihodnost, pač pa je del tega programa tudi 
zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj krajevnih skupnos-
ti, skrb za starejše in šibkejše ter mlade. Poseben pomen je dal 
še turizmu kot nadgradnji gospodarskih dejavnosti. 
 S. Radi

Ocvirk z jasno zastavljeno vizijo

Srečko Ocvirk

SEVNICA - Na predstavitvi neodvisnega kandidata Janeza 
Šerjaka za župana občine Sevnica, ki je potekala 17. sep-
tembra v godbeni sobi sevniškega gasilskega doma, so pred-
stavili tudi program ter imena kandidatk in kandidatov za 
občinski svet.

56-letni obrtnik in podjetnik ter 
predsednik sevniške godbe Ja-
nez Šerjak, ki doslej ni bil član 
nobene politične stranke, se je 
po tehtnem premisleku odločil, 
da bo kandidiral za župana obči-
ne Sevnica, »ker želi prispevati k 
oblikovanju in razvoju občine«. 
Pri njegovi odločitvi ga podpira-
jo družinski člani, ki bodo v pri-
meru njegove izvolitve skrbeli 
za vodenje domačega podjetja 
z več kot 20 zaposlenimi, pri-
jatelji in znanci, je poudaril ter 
dodal, da mu je pomembno vo-

dilo združevanje, ne glede na politične opredelitve. »Pri proce-
su ustvarjanja, spreminjanja in oblikovanja morajo biti prisotne 
vse generacije: starejši s svojim znanjem in izkušnjami ter mla-
di, ki so polni novih, dobrih idej in zagona,« je menil in dodal, da 
želi delovati v dobrobit občank in občanov – tudi z novimi inve-
sticijami in investitorji. »Potrebno je privabljat nove investitor-
je, vendar ne katerekoli. Dobro je treba preveriti, dobro premi-
sliti, komu dati priložnost. Občina je kot podjetje,« je dejal med 
drugim ter dodal, da je pomembno tudi sodelovanje s sosednji-
mi občinami. Predstavitev svojega program, v katerem je tudi 
večja vloga krajevnih skupnosti pri odločanju in izvajanju ra-
zvojnih projektov ter večje koriščenje evropskih in drugih sred-
stev, je zaključil: »Želim si povezavo gospodarstva, šolstva, kul-
ture, športa, prebivalstva na podeželju in v mestu. Skratka, vseh 
občank in občanov, ker lahko samo skupaj napredujemo in de-
lujemo v dobro vseh.«  
V novem mandatnem obdobju pričakuje, da bo postal občinski 
svetnik, če mu volivke in volivci ne bodo naklonili dovolj glasov 
za župansko mesto. Pri predstavitvi kandidatk in kandidatov na 
Listi Janeza Šerjaka za občino Sevnica pa je povedal, da je to »eki-
pa zaupanja vrednih ljudi«. Nosilec liste v 1. volilni enoti je Va-
nja Žulič iz Trnovca, v 2. volilni enoti Janez Šerjak iz Sevnice, v 
3. volilni enoti Jože Udovč iz Boštanja, v 4. volilni enoti pa De-
jan Hočevar iz Krmelja.  S. Radi

Šerjak ponuja znanje in izkušnje 

Janez Šerjak

SEVNICA - Na lokalnih volitvah se bo za županski stolček v 
sevniški občini potegoval tudi 52-letni gradbeni inženir in 
pooblaščeni arhitekt Stanislav Kranjec iz Vranja pri Sevni-
ci, ki v svojem podjetju zaposluje pet ljudi. 

Na svoji predstavitvi je neodvi-
sni kandidat za sevniškega žu-
pana Stanislav Kranjec dejal, 
da ga jezi, ker se v tem predvo-
lilnem času veliko govori, »nič 
konkretnega pa ne ponudi«. O 
svoji kandidaturi je razmišljal 
že dalj časa, intenzivneje pa za-
dnjih osem let, saj bi želel mar-
sikaj spremeniti in izboljšati. 
Skozi življenje ga vodijo jasna 
načela in če le lahko, rad poma-
ga drugim. Tako je pred leti po-
nudil tudi možnost prejemanja 
štipendije sedmim mladim ose-

bam, a zanjo se je odločila le ena kandidatka, ki pa štipendije po 
letu dni ni želela več prejemati, saj je ugotovila, da ne bi mogla 
izpolniti pogoja – da se bo po zaključenem šolanju vrnila v do-
mači kraj. »Mladi se niso videli v Sevnici. To je bil razlog,« je ob 
tem dejal kandidat, ki je presenetil tudi z obljubo, da bi polovi-
co svoje neto županske plače mesečno podaril delovnim občan-
kam in občanom ter društvom, dve štipendiji po 200 evrov me-
sečno pa bi namenil za enega štipendista gradbene in lesarske 
stroke univerzitetnega študija, ostalo pa (do polovice županske 
plače) po 20 % prvoligaškima sevniškima kluboma - rokometne-
mu in malo nogometnemu, ostalih 60 % pa vsem aktivom kmeč-
kih žena v občini Sevnica v enaki višini. »Meni osebno denar ne 
pomeni veliko. Sam sem veliko bolj vesel, če lahko dam, kot če 
dobim,« je še dejal in predstavil sedem osnovnih programskih 
točk, ki bi jih želel uresničiti, če bo imel možnost postati župan. 
Med njimi je tudi izgradnja večnamenske dvorane z vsaj 3000 
sedeži ter izgradnja sub termalnih toplic, ki bi nudile delo in za-
služek izključno lokalnemu prebivalstvu. 
Predstavitev je zaključil s štirimi načeli, po katerih živi in delu-
je. Eno izmed njih je: »Kdo ne da, tudi dobiti ne sme, razen, če je 
nebogljen.« Predstavil je tudi nosilce Neodvisne liste vztrajnih in 
razumnih – Kranjec, s katero bo nastopil le v dveh volilnih eno-
tah, tako bo v 1. volilni enoti nosilec liste sam, v 2. volilni enoti 
pa Branko Motore iz Sevnice. 
 S. Radi

Pol županske plače bi podaril

Stanislav Kranjec

ŠKOVEC - Krajanke in krajani vasi Škovec, ki leži v naročju dolenj-
skih gričev na nadmorski višini 349 metrov, do nje pa vodi pot 
po dolini Tržiškega potoka, so se 13. septembra razveselili ura-
dne otvoritve obnovljenega 350-metrskega odseka lokalne ceste. 

Svoj prispevek k obnovi rahlo vzpenjajočega se cestnega odseka 
iz smeri Tržišča proti Škovcu, ki bo omogočil varnejšo in zane-
sljivejšo vožnjo v vseh letnih včasih, so dali tudi krajani. »Opor-
ni zid, zamenjava cevi in ureditev bankin so naš vložek,« je de-
jal na krajši otvoritveni slovesnosti, ki so jo pripravili domačini, 
Karel Lindič, ki je pohvalil tudi dobro sodelovanje s Krajevno 
skupnostjo in Občino Sevnica, saj sami krajani in krajanke inve-
sticije v višini dobrih 52 tisoč evrov ne bi zmogli. »Posodobitev 
cestne infrastrukture je za majhen, nekoliko bolj odročen kraj ve-
lik prispevek k izboljšanju kakovosti življenja, sploh v današnjem 
svetu, ko smo čedalje bolj odvisni od naše mobilnosti,« pa je za-
ključil. Obnova cestišča z razširitvijo in novo asfaltno podlago je 
razveselila tudi 14 šolark in šolarjev, ki se v šolo vozijo z dvema 
kombijema. »Zdaj bo naš kombi vozil brez težav, cesta je dovolj 
široka in na njej ni velikih lukenj, ampak sedaj pa ne bomo niko-
li doma zaradi snega,« so dejali v krajšem skeču razigrani otroci.
Novo pridobitev sta »pozdravila« tudi predsednik KS Tržišče Ja-
nez Virant in sevniški župan Srečko Ocvirk, blagoslov pa je 
opravil župnik Janez Kohek.   S. Radi

Do Škovca po obnovljeni cesti

Prerez traku na obnovljenem cestnem odseku.

OKROGLICE - Pri spomeniku padlim partizanskim kurirjem v vasi 
Okroglice je potekala tradicionalna spominska slovesnost s polo-
žitvijo venca k spomeniku. Slavnostni govornik je bil sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. V kulturnem programu, ki ga je povezovala 
Marjana Slemenšek, so sodelovali Godba Blanški vinogradniki, 
učenke in učenci podružnične osnovne šole iz Loke pri Zidanem 
Mostu, pevska skupina Utrinek društva Univerza za tretje živ-
ljenjsko obdobje Sevnica ter folklorna skupina DU Razbor.  S. R.

Tudi letos spominska slovesnost

SEVNICA – Za občinsko svetnico v 2. volilni enoti, ki obsega me-
sto Sevnica, kot neodvisna kandidatka kandidira Breda Dre-
nek Sotošek. 

»Ob svoji kandidaturi stopam cilju naproti kot občinska svetnica 
in predsednica odbora za kulturo ter članica odbora za gospodar-
stvo in zdravstvo in kot bivša podžupanja z izkušnjami in jasno 
sliko o situaciji v občini Sevnica ter možnostih za dosego zada-
nih ciljev,« je v svoji predstavitvi dejala v Sevnici rojena magistra 
farmacije, specialistka farmacevtske informatike in lastnica za-
sebne lekarne ter dolgoletna članica OO SD Sevnica Breda Dre-
nek Sotošek. »Zakaj kandidiram kot neodvisna kandidatka? Že-
lim si politiko, ki bo strokovnosti in znanju dajala prednost pred 
politično lojalnostjo; politiko, ki ne bo izključevala posameznike 
zaradi njihove politične ali ideološke usmeritve. Kot samostoj-
na in neodvisna ne bom vezana na strankarska usklajevanja ter 
bom tako lahko hitreje predlagala in predstavila različne pobu-
de in želje občanov občinskemu svetu ter jih tudi pomagala re-
ševati in po možnosti izpolniti,« je pojasnjevala svojo odločitev. 
 S. R.

Sotoškova, neodvisna kandidatka

PIRAN/KRŠKO - Na piranski mednarodni Ex-tempore, ki je pote-
kal med 30. avgustom in 6. septembrom in velja z 49-letno tradi-
cijo za najstarejšo slikarsko kolonijo v Evropi, se je letos prijavi-
lo 245 upodabljajočih umetnikov iz enajstih držav, ki so oddali 
219 likovnih del. Svoja dela je na slikarsko kolonijo poslalo tudi 
šest likovnih ustvarjalcev iz Posavja: Rafael Andlovic, Roman 
Blatnik, Mihaela Prevejšek, Branka Pirc in Milena Roštohar 
iz Društva likovnikov Krško OKO ter Janez Klavžar, član Društva 
likovnikov Brežice. Mednarodna strokovna žirija je v finalni iz-
bor uvrstila kar tri dela naših likovnikov, Roštoharjeve, Klavžar-
ja in Pirčeve, uspeh pa je bil toliko večji, saj je Branki Pirc podeli-
la častno priznanje, Pirčeva pa je za pero-risbo, naslovljeno »net.
si«, prejela tudi odkupno nagrado zasebnega zbiratelja iz Porto-
roža.  B. M. 

Dela treh Posavcev v finalnem 
izboru, Pirčevi častno priznanje
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S tem je bil, kot se je izrazila 
ravnateljica šole Andreja Ur-
banč, dodan še en kamenček v 
mozaik izgradnje nove šolske 
zgradbe. Urbančeva je pove-
dala, da se na cerkljanski šoli, 
na kateri se trenutno izobražu-
je 196 učencev in 81 predšol-
skih otrok, vzgojno-izobraže-
valni proces trenutno izvaja v 
nemogočih razmerah, saj ima-
jo 13 oddelkov in le 12 učil-
nic. Pri določenih predmetih je 
zato potrebno oddelke zdru-
ževati, ostale dejavnosti pa se 
izvaja po kabinetih, v knjižnici 
in celo na hodniku. Po besedah 
župana Ivana Molana je ključ-
no, da bo projektna dokumen-
tacija za novo šolo narejena do 
konca marca 2015, in v kolikor 
bo občinski svet zagotovil sred-
stva v proračunu za leto 2015, 
župan verjame, da se bo lah-
ko šola začela graditi nasled-
nje leto in bo zgrajena v letu 
2016. Kot je še dodal, bo mo-
rala celotno investicijo pokriti 
Občina Brežice, kajti v tem tre-

nutku država več ne sofinan-
cira izgradnje šolske infras-
trukture. »Ocenjujemo, da bo 
v naslednjih dveh letih za novo 
šolo potrebno zagotoviti med 
štiri in pet milijonov evrov. Gle-
de na to, da je občina med manj 
zadolženimi v Sloveniji, je za-
gotovitev teh sredstev realna, 
odvisno pa bo tudi od nadaljn-
je podpore lokalne skupnosti in 
občinskega sveta. Pomembno 

je, da bo tudi Krajevna skup-
nost izgradnjo šole prepoznala 
kot prioriteto, tako da se lahko 
že čez dve leti srečamo na otvo-
ritvi nove šole,« je dejal Molan.

Vodja občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti Anica 
Hribar je razložila, da bodo 
v novi šoli zagotovljeni pros-
tori tako za šolo kot za vrtec. 
Imela bo slabih 3800 m2 povr-

šin, kar je več kot dvakrat več, 
kot ima površin sedanja šola. 
Šola in vrtec bosta imela lo-
čena vhoda, v vrtcu bo zago-
tovljenih pet prostorov za ig-
ralnice, v šolskem delu pa 16 
učilnic in tudi manjših prosto-
rov za individualno delo, ka-
binete in ostali pouk. Šola bo 
poleg nove telovadnice prido-
bila tudi večnamenski prostor 
z jedilnico, ki je do sedaj še ni 
imela. Projektanti so bili izbra-
ni na arhitekturnem natečaju, 
ki ga je Občina Brežice izvedla 
skupaj z Arhitekturno zborni-
co Slovenije. Avtorja izbrane-
ga projekta sta arhitekta Rok 
Žnidaršič in Jerneja Fischer 
Knap s sodelavci. Urbančeva 
je še povedala, da se za nado-
mestno lokacijo pouka v času 
gradnje šole trenutno še ne 
dogovarjajo, razmišljajo pa, 
da bodo pouk izvajali v Vojaš-
nici Jerneja Molana in ustrez-
ne prostore iskali tudi drugje 
po krajevni skupnosti.
 Rok Retelj

BREŽICE – 13. septembra je v gasilskem domu Brežice pote-
kal svečan prevzem novega poveljniškega vozila Prostovolj-
nega gasilskega društva Brežice. 

Kot je dejal Zlatko Fišer, se je pokazalo, da vozilo, s katerim so 
v preteklem obdobju opravljali tehnična reševanja, ni bilo ustre-
zno, predvsem v intervencijah izven njihovega sektorja. Tako so 
se odločili za nabavo rabljenega terenskega vozila Ford Ranger 
4x4, ki premore tehnično opremo za zasilno odpiranje vrat oz. 
vstopanje v objekte, dva izolirna dihalna aparata in opremo za 
nudenje prve pomoči na terenu ter ustreza vsem normativom 
za postavitev mobilnega poveljniškega mesta v primeru večjih 
intervencij. Nabavljeno je bilo večinoma iz lastnih sredstev in 
sredstev Gasilske zveze Brežice, nekaj pa so dodale tudi Obči-
na Brežice ter KS Brežice in Zakot-Bukošek-Trnje. Predsednik 
GZ Brežice Mihael Boranič je ob tem gasilcem zaželel, da vozi-
lo čim manj uporabljajo za žive intervencije, več pa za vaje in po-
dobne zadeve. Vsem gasilcem iz brežiške občine je tudi izrekel 
iskreno zahvalo za posredovanje ob naravni ujmi, ki je ravno ti-
sti dan prizadela Posavje.
Župan Ivan Molan je ključe novega poveljniškega vozila izročil 
poveljniku Fišerju, ta pa naprej vodji voznega parka v PGD Bre-
žice, Branku Galiču, brežiški župnik Milan Kšela je vozilo tudi 
blagoslovil.  Rok Retelj

Novo vozilo za boljše reševanje

Poveljnik in predsednik PGD Brežice, Zlatko Fišer (levo) in To-
mislav Galič, pred novim poveljniškim vozilom

VELIKE MALENCE – 18. septembra se je v Stari gostilni Prah 
na Velikih Malencah predstavilo osem kandidatov Neodvis-
ne liste Sonce, ki bo na bližnjih lokalnih volitvah sicer na-
stopila s 27 kandidati za brežiški občinski svet, v svoji sredi 
pa imajo tudi kandidata za brežiškega župana mag. Jožefa 
Piltaverja.

V Neodvisni listi Sonce so še 
posebej ponosni na svojega žu-
panskega kandidata mag. Jožefa 
Piltaverja iz Krške vasi. 57-let-
ni magister znanosti s področ-
ja človekovih pravic je večji del 
poklicne poti delal v gospodar-
stvu, leta 2002 se je zaposlil v 
Splošni bolnišnici Brežice, kjer 
je najprej vodil splošno uprav-
no in kadrovsko službo, zadnje 
leto pa opravlja delo koordina-
torja na področju urejanja pre-
moženjskih zadev in energet-
skega menedžmenta. Je član 

številnih društev, še posebej pa rad sodeluje v domačem gasil-
skem in kulturnem društvu ter društvu vinogradnikov. »Najra-
je režem trte,« je zaupal in dodal, da je kot človek odgovoren in 
pripravljen na izzive, na odgovorno opravljanje nalog, verjame 
tudi, da je s svojimi vodstvenimi funkcijami dokazal, da zna vo-
diti podjetja in strokovne skupine. Če bo izvoljen za župana, bo 
v ospredju predvsem skrb za občanom prijazno občino in zago-
tovitev udobnega počutja vsem, ki prihajajo v Brežice. Med dru-
gim se bo zavzemal tudi za to, kako mlade, ki se izobražujejo, pri-
tegniti v življenje in delo. »Edini pravi način je, da postavimo cilj, 
da vsak od njih postane član katerega koli društva v občini in s 
tem svoj prosti čas preživi zdravo in koristno,« je dejal in dodal, 
da je imel več ponudb, da kandidira za župana, na koncu pa ga je 
prepričal program Neodvisne liste Sonce, ki mu daje zagotovilo, 
da je v Brežicah mogoče spremeniti stvari na bolje.
Po besedah predsednika in nosilca neodvisne liste Uroša Škofa 
so prepričani, »da je danes čas, da postanemo neodvisni od po-
litičnih, strankarskih navodil iz glavnega mesta in začnemo de-
lati za Brežice, da tudi našim občanom sije sonce«. Svoj program 
so naslovili kot program nižjih cen položnic in spodbude za nova 
delovna mesta. Predstavili so se še ostali kandidati: Anamari-
ja Toth Pope, Maja Molan, Mateja Druškovič, Ivan Kostevc, 
Jure Pezdirc in Boris Papac. R. Retelj

Za občanom prijazno občino

Mag. Jožef Piltaver

V Cerkljah ob Krki naj bi 
v novo šolo vstopili čez dve leti
CERKLJE OB KRKI – Na OŠ Cerklje ob Krki sta 12. septembra župan Ivan Molan v imenu Občine Brežice in 
Rok Žnidaršič v imenu izvajalca, podjetja Medprostor, arhitekturni atelje, d.o.o., iz Ljubljane, podpisala po-
godbo za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo in dograditev osnovne šole in vrtca v Cerkljah.

Ravnateljica Andreja Urbanč in župan Ivan Molan, zadovolj-
na z novim korakom do nove šolske stavbe

BREŽICE – V hotelu Splavar so se 22. septembra predstavili 
kandidati za občinski svet iz vrst Lokalnega odbora Stranke 
Mira Cerarja (LO SMC) Brežice, slednja pa v boj za županski 
stolček pošilja tudi svojega kandidata Tomislava Jurmana.

52-letni diplomirani ekonomist 
Tomislav Jurman iz Sel pri Do-
bovi, ki je zaposlen v podjetju 
Solido in je tudi predsednik LO 
SMC Brežice, je dejal, da na po-
litični parket stopa iz sveta pod-
jetništva. Ponosen je, da člani 
stranke v njem vidijo potenci-
al in verjamejo, da zmore pre-
vzeti to vlogo in jo tudi uspešno 
izpeljati. Na volitve se podaja z 
vizijo, da je treba brežiško obči-
no spremeniti v uspešno obči-
no, polno priložnosti za občane 
in vse tiste, ki želijo živeti v njej. 

»V središču našega programa je človek, občan, zato ne govorimo 
zgolj o investicijskih projektih, temveč o njihovih učinkih na ka-
kovost bivanja vsakega posameznika. Ukrepe smo razdelili glede 
na različne skupine občanov – za sedanje in bodoče podjetnike, 
iskalce zaposlitve, kmete, prebivalce na podeželju, udeležence 
izobraževalnih procesov, mlade družine, starejše občane, rekre-
ativne in tekmovalne športnike, ljubitelje kulture ter nenaza-
dnje za vse občane,« je naštel Jurman in nadaljeval, da bodo tri-
je glavni ukrepi naslednji: merili bodo svoj napredek, ker se jim 
zdi to ključno, da jih lahko ocenjujejo tudi drugi; izkoristili bodo 
prav vsako priložnost, da izboljšajo kakovost bivanja občanom, 
da bodo slednji občutili, da so nekaj pridobili; primere dobrih 
praks bodo iz tujine prenesli v občino Brežice.
Poslanec v DZ in kandidat za občinski svet Igor Zorčič je prepri-
čan, da je sestavil zelo dobro ekipo 27 kandidatov. Po njegovem 
gre za ljudi, ki so izkušeni vsak na svojem področju in imajo ti-
sto majhno politično žilico, da stvari v dobrobit vseh spremeni-
jo na bolje. Prisotni so bili kandidati brežiške volilne enote: Pe-
trija Stojanović Škul, Stanko Tomše, Vladka Menoni, Tinka 
Vukič, Samo Stanič, Marjana Sečen in Rade Iljaž. Jurmanu je 
v imenu stranke podporo izrazil tudi Dragotin Sotler, predse-
dnik LO DeSUS Brežice, in apeliral na vse volivce oz. podporni-
ke obeh strank, da pridejo na volitve in podprejo stranki, kajti 
»v končni fazi velja samo zmaga«.
 R. Retelj

V središču programa vsak občan

Tomislav Jurman

SEVNIC A – Eden izmed štirih kandidatov za župana občine 
Sevnica je 62-letni upokojenec in solastnik izletniške kme-
tije ter dolgoletni član stranke SD Jožef Roštohar iz Selc nad 
Blanco, ki se mu v letošnjem volilnem letu izteka peti man-
dat občinskega svetnika. 

»Kandidiram, ker želim s svojim 
bogatim znanjem, z delovnimi 
navadami, izkušnjami in vztraj-
nostjo soustvarjati pogoje za 
lepšo in prijaznejšo občino Sev-
nica,« je dejal Jožef Roštohar v 
uvodu svoje predstavitve kandi-
dature. V programske usmeritve 
je vključil tri pomembne vidike 
razvoja – povezanost med dr-
žavnimi in občinskimi projekti 
ter krajevne iniciative, ki so ne-
posredno povezane z življenjem 
občank in občanov. V povezavi z 
omenjenim bi se trudil za pove-

zovanje lokalne in regionalne infrastrukture, za oživljanje go-
spodarstva in spodbujanje gospodarskega razvoja, za preudarno 
prostorsko načrtovanje ter za oblikovanje učinkovite in sodob-
ne občinske uprave. Eno izmed razvojnih priložnosti vidi tudi v 
celovitem pristopu k razvoju turizma, ki bi vključeval kulturno 
dediščino in naravne danosti okolja ter okolju prijazne in v pri-
hodnost usmerjene razvojne iniciative. »Zastopati želim želje in 
interese vseh občank in občanov, uresničevanje pa vidim samo v 
skupnem sodelovanju,« je poudaril in nato dodal, da so vrednote 
Socialnih demokratov enakost, socialna pravičnost, solidarnost, 
strpnost, varnost in skrb za okolje.
Omenjene vrednote pa so značilne tudi za kandidatke in kan-
didate, ki so jih konec letošnjega avgusta izvolili na konvenci-
ji Socialnih demokratov Sevnica in ki bi želeli biti v naslednjem 
štiriletnem mandatnem obdobju del sevniškega občinskega sve-
ta. Vsi so trdno prepričani, da lahko sodelujejo, sooblikujejo in 
pomembno prispevajo k napredku občine na področju gospo-
darstva, kmetijstva, šolstva in zaposlovanja. Nosilci list v posa-
meznih volilnih enotah so: v 1. volilni enoti (Blanca, Loka, Zabu-
kovje, del Sevnice) kandidat za župana Jožef Roštohar, v 2. volilni 
enoti (mesto Sevnica) Stanislava Žičkar iz Sevnice, v 3. volilni 
enoti (Boštanj, Studenec, Primož) Vili Zupančič iz Boštanja, v 
4. volilni enoti (Krmelj, Šentjanž, Tržišče) pa Rado Kostrevc iz 
Krmelja.  S. Radi

Za lepšo in prijaznejšo občino

Jožef Roštohar
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Targoviste je bilo v času prven-
stva ovito v oranžno-črno barvo, 
saj so v znak podpore klubu rade-
ške tekmovalke spremljali glasni 
navijači, ki so z glasnim spodbu-
janjem dekletom pomagali do vr-
hunskih rezultatov. Seniorska in 
juniorska skupina sta odlično od-
plesali svoje tekmovalne točke in 
na koncu v izredno močni konku-
renci zasedli 4. in 5. mesto. 
Za pravo slovensko evforijo pa 
so v neformacijah poskrbele Eva 
Nograšek, ki je v kategoriji junior 
solo osvojila zlato medaljo, Sara 
Potisek, ki je v kategoriji senior 
solo osvojila 2. mesto, ter juni-
orski par Ajda Podlesnik in Nika 
Bolte, ki sta se prav tako okitili 
z evropskim zlatom. Med nefor-
macijami sta nastopili še Sara Po-

tisek in Laura Kalšek, ki sta med 
seniorskimi pari osvojili 6. mesto. 
S temi rezultati je Radeče, malo 
mestece ob Savi, še enkrat doka-
zalo in pokazalo, da je majhno, a 
da vendarle zna in zmore več, kot 
zmorejo veliki!
Za radeške mažorete pa tekmo-
valna mažoretna dejavnost ni 
edina dejavnost. Člani kluba so v 
preteklih letih že večkrat pokaza-
li, da jim ni vseeno kako se v kraju 
živi. Zavoljo tega je organiziranje 
humanitarnih akcij in sodelova-
nje v le-teh del njihove vsakdanje 
dejavnosti. Tudi zato so se v Klu-
bu RAP odločili, da na sveti maši 
ob odhodu na evropsko prven-
stvo Karitasu podarijo elektron-
ski svečnik podjetja EMMA Lesce 
in s tem vsem ponudijo možnost, 

da trajno darujejo za Karitas v Ra-
dečah. Tako bodo lahko v nasle-
dnjih letih s prižigom sveče vsi 
skupaj zbirali denar za otroke in 
družine na socialnem robu.

Županja občine Radeče Rafaela 
Pintarič je v petek, 19. septem-

bra, radeške mažorete, njihove 
starše in zveste navijače povabila 
na sprejem. V Domu kulture so si 
najprej ogledali posnetke nasto-
pov vseh deklet in za lepši zaklju-
ček filma še podelitve zasluženih 
medalj. V spomin in v znak zahva-
le je vsem udeleženkam podari-
la spominske fotografije. S skro-
mno pozornostjo se je zahvalila 
tudi trenerkama Anji Gospodarič 
in Tadeji Rozman ter spremljeval-
ni ekipi, ki poskrbi, da pred in na 
tekmovanjih vse lepo poteka. Fo-
tografijo za spomin pa so prejeli 
tudi zvesti, glasni navijači, kate-
rih bučno navijanje zagotovo pri-
pomore k dobremu tekmovalne-
mu vzdušju in borbenosti deklet. 
Še enkrat čestitke in zahvala Klu-
bu mažorete RAP Radeče!

Sprejem dobitnikov kolajn v speed badmintonu
V petek, 19. septembra, je županja občina Radeče Rafaela Pintarič 
skupaj z direktorico občinske uprave Brigito Stopar sprejela člani-
ce in člane Speed badminton kluba Radeče, ki so kot del slovenske 
reprezentance nastopili na evropskem prvenstvu v poljski Varša-
vi in v konkurenci 320 športnikov in športnic iz 20 držav dosegli iz-
vrstne rezultate. 

Aktualna svetovna in evropska prvakinja Jasmina Keber je uspeš-
no ubranila evropski naslov v posamični članski konkurenci, v me-
šanih dvojicah pa je v paru z Matjažem Šušteršičem osvojila naslov 
evropskih viceprvakov. V mladinski konkurenci do 14 let je Rebeka 
Škerl naslovu svetovne prvakinje dodala še naslov evropske prvaki-
nje, medtem ko je Gabi Droždan osvojila bron. V kategoriji fantov 
do 12 let je Jan Pirc osvojil srebro, Tilen Knez pa bron; v kategoriji 
dvojic deklet do 18 let je par Rebeka Škerl/Danaja Knez osvojil sre-
bro, par Lori Škerl/Gabi Droždan pa bron.
Županja občine Radeče se je dobitnikom kolajn ob predaji priložno-
stnih daril zahvalila za uspešno promocijo Radeč, Jasmina Keber pa 
se je v imenu kluba Občini Radeče zahvalila za zgledno podporo in 
pomoč pri realizaciji športnih ciljev. 

Sprejem za SBK Radeče

Radeške mažorete zlate v Romuniji
Radeške mažorete so si zahvaljujoč odličnim rezultatom na državnem tekmovanju Mažoretne in Twirling Zveze Slove-
nije prislužile vstopnico za evropsko prvenstvo EMA 2014 - European Majorette Association, ki je potekalo od 12. do 
14. 9. 2014 v romunskem mestu Targoviste. Prvenstva se je udeležilo več kot 1.500 tekmovalk iz 10 držav. 

Dobitnice medalj na EP

Radeške mažorete v Romuniji

SEVNICA – V Domu upokojencev Sevnica, ki je ena izmed 
enot Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, so 18. 
septembra ob 35-letnici obstoja pripravili prijeten kultur-
ni program s prepletom glasbe, plesa in govorjene besede.

Sevniški dom upokojencev je svoja vrata odprl leta 1979. V njem 
nudijo celodnevno oskrbo, dve mesti pa sta namenjeni za potre-
be dnevnega varstva. »Varno zavetje, topel dom, potrebno nego 
in oskrbo je v 35 letih delovanja našlo mnogo stanovalk in stano-
valcev, ki v družbi svojih vrstnikov preživljajo tretje življenjsko 
obdobje,« je na slovesnosti dejala vodja sevniške enote Franja 
Svažič. »Dom upokojencev Sevnica je kljub zaostrenim razme-
ram polno zaseden, posebno pozornost pa bomo v prihodnosti 
namenili tudi razvoju raznovrstne pomoči na domu, ki bo omo-
gočila podaljšano možnost bivanja v domačem okolju,« pa je med 
drugim povedala direktorica DUO Impoljca Andreja Flajs. Sev-
niški župan Srečko Ocvirk je poudaril pomembnost odnosov v 
skupnosti ter poslanstvo v skrbi za starejše. Slavnostni govornik 
Dragan Žohar, član upravnega odbora Skupnosti socialnih za-
vodov, je čestital za jubilej in izrazil spoštovanje ter občudova-
nje in hkrati opozoril tudi na to, da se je skrb države za starejše 
v vseh teh letih spreminjala na slabše, saj mnogi nimajo dovolj 
sredstev za bivanje v domovih.
Spremljajoči kulturni program so oblikovali stanovalci in zapo-
sleni, ki so povezani v dve pevski skupini Lipa in Šoje, pevska 
skupina Pomladni veter DUO Impoljca, folklorna skupina Blaž 
Jurko z Razborja, mlada harfistka Tinkara Jene in ob klavirski 
spremljavi Saše Božič pozavnist Matej Štih ter stanovalka sev-
niškega doma upokojencev Zinka Gabrič.  S. Radi

Že 35 let varno zavetje

Ob obletnici jubileja je sledila še skupna pesem.

Pisalo se je leto 1954. V ZDA so 
izvedli prvo masovno ceplje-
nje proti otroški paralizi, po 
dveh letih razvoja so predsta-
vili letalo Boeing 707, v Baslu 
so ustanovili nogometno zve-
zo UEFA, v Bostonu so izvedli 
prvo uspešno transplantacijo 
ledvice, Ernest Hemingway je 
prejel Nobelovo nagrado za ro-
man Starec in morje … In ome-
njenega leta je bilo ustano-
vljeno tudi Društvo prijateljev 
mladine Radeče - nevladna, 
humanitarna, prostovoljna or-
ganizacija, ki deluje pod okri-
ljem Zveze prijateljev mladine 
Slovenije, zato je iskreno vošči-
lo ob jubileju izrekla podpred-
sednica ZPMS Majda Štruc. 
»Srečno otroštvo je prvi pogoj 
za zdrav otrokov razvoj,« je po-
udarila. Delo društva je pohva-
lila županja Rafaela Pintarič: 
»Gre za bogato večletno pro-
stovoljno delo posameznic in 
posameznikov, ki ste vsak na 
svoj način dali pečat otrokom 
in dogajanju v kraju. Rezultat 
vašega dela so mnoge otroške 

»Jubilej je praznik srčnosti« 
RADEČE – Imeti 60 let, a kljub temu ostati mlad, je zahtevna naloga, s katero se uspešno soočajo v Društvu 
prijateljev mladine Radeče. Ob visokem jubileju so v radeškem Domu kulture 18. septembra pripravili sve-
čano akademijo in se na njej zahvalili vsem, ki so svoj prosti čas namenili delovanju društva.

maškarade, počitniške aktiv-
nosti, ustvarjalne delavnice, 
pravljične urice za najmlajše, 
obiski dedka Mraza, lutkov-
ne in gledališke predstave za 
otroke in še bi lahko naštevala. 
Če povzamem, skoraj vsak ob-
čan se je tako ali drugače vsaj 
enkrat udeležil katere izmed 
vaših prireditev.« Med poseb-
nimi mislimi in spomini na de-
lovanje DPM Radeče, zbranimi 
v drobni brošuri, izdani ob le-
tošnjem visokem jubileju, naj-

demo tudi del zapisa dolgole-
tne članice Cvetke Hudoklin: 
»Lep in dober občutek je, da si 
v svojem življenju podaril del-
ček sebe nekomu, ki je to po-
treboval. Danes je vedno več 
otrok in mladine, ki potrebu-
jejo pomoč, nasmeh, prijazno 
besedo in igro. Vaša nadaljnja 
prizadevanja bodo zelo po-
membna za krepitev prepri-
čanja, da kdor nekaj stori za 
drugega, veliko stori tudi sam 
zase. Jubilej je praznik srčno-
sti.« 

V tem dolgem in razgibanem 
obdobju se je članstvo v dru-
štvu povečevalo, vodstvo pa 

se je menjevalo in njim je po-
sebno zahvalo namenila Ne-
venka Vahtar, ki je aktivna 
članica društva že vse od leta 
1986, zadnji dve leti pa je tudi 
njegova predsednica. Zahvalo 
so prejeli tudi tisti, ki so v DPM 
Radeče dejavni več kot 20 let, 
posebno zahvalo pa je prejela 
Velja Hudoklin kot najstarej-
ša članica. »Ker smo imeli do-
bre temelje v prvih začetkih in 
v dobrih, zagnanih prvih čla-
nih, verjamem, da bo tako lah-
ko še dolgo v naprej,« pa je za-
ključila Nevenka Vahtar ter 
povabila na rojstnodnevno 
zabavo ob 60-letnici DPM-ja, 
ki se bo odvijala 11. oktobra v 
radeški športni dvorani, 9. ok-
tobra pa bo v Caffe Galeriji še 
otvoritev razstave.  

V spremljevalnem kulturnem 
programu so nastopili: mla-
dinski pevski zbor OŠ Marja-
na Nemca Radeče in šolski gle-
dališki klub, harmonikar Miha 
Čebin, varovanke in varovan-
ci radeškega VDC-ja, komorna 
skupina GŠ Laško-Radeče ter 
gledališka skupina Prosvetne-
ga društva Vrhovo. 

 Smilja Radi

DPM Radeče je ob 60-letnici delovanja pripravilo slavnostno 
akademijo z bogatim programom.



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 20, četrtek, 25. 9. 2014 9IZ NAŠIH KRAJEV

V družbi HESS pripravljeni 
na večje pretoke reke Save

V družbi HESS so po ustaljeni praksi napovedi povečanih vodotokov izredno resno obrav-
navali in se nanje tudi ustrezno pripravili ter odzvali. Obratovalna navodila za HE predpi-
sujejo tudi obratovanje pri povečanih pretokih reke Save, kar med drugim pomeni, da se 
povišani pretoki prevajajo skozi prelivna polja, na vseh HE pa je operativno osebje za obra-
tovanje, posluževanje hidromehanske opreme ter ravnanje s plavjem. Obratovanje in pre-
vajanje visokovodnega vala in posledično zagotavljanje protipoplavne varnosti je poteka-
lo brez posebnosti. 

Z delno izgradnjo verige HE na 
spodnji Savi, skupaj z infrastruk
turnim delom, ki ga izvaja Infra 
d.o.o., se je poplavna varnost od 
Radeč do Krškega bistveno izbolj
šala. Kar nekaj težav pa reka Sava 
še vedno povzroča dolvodno od 
Krškega, med ostalim precej izra
zito ob sotočju z reko Krko, kateri 
reka Sava zaradi močnejšega pre
toka in višjega vodostaja omejuje 
izliv v njeno strugo. Ob gradnji HE 
Brežice so tako veliko pozornost 
namenili prav ustreznim projek
tnim rešitvam, ki bi omejile popla
ve večjih razsežnosti na področju 
Krške vasi in Velikih Malenc. Že začasna deponija med reko Savo in Krko, ki so jo izvedli ob gra
dnji HE Brežice, je ob zadnjih poplavah v veliki meri vplivala na nivo vode v Krški vasi in Velikih 
Malencah ter tako preprečila, da bi zaradi razlitja vode prišlo do katastrofalnih razmer kot pred 
nekaj leti, čeprav je bil pretok reke Krke praktično enak. Zaradi omenjenega nasipa je bila voda 
v Krški vasi in Velikih Malencah vsaj za 1 meter nižja, kot bi bila sicer.

Prepričani so, da bo s poglobitvijo struge reke Save od HE Brežice do Term Čatež, ureditvami v 
in ob reki Krki ter drugimi protipoplavnimi ukrepi dokončno odpravljena poplavna ogroženost 
Krške vasi in Velikih Malenc.
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BRDO PRI KRANJU – V okviru dneva inovativnosti je Gospodar-
ska zbornica Slovenije (GZS) na Brdu pri Kranju 17. septembra 
podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in 
inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Med 43 
prejemniki najvišjih priznanj (7 zlatih, 28 srebrnih, 8 bronastih 
priznanj) sta tudi dve posavski družbi: zlato priznanje je prejela 
družba INO Brežice za mulčer "Profi mega", ki so ga izdelali ino-
vatorji Tone Vogrin, Branko Kos in Borut Lipoglavšek, srebr-
no in bronasto priznanje pa je prejela družba ZEL-EN d.o.o., in 
sicer srebrno za sistem za disipacijo energije za varno in stabil-
no obratovanje hidroelektrarn inovatorjev dr. Janeza Galeta in 
Primož Bajca, bronasto priznanje pa za razvoj digitalnega me-
rilnika reaktivnosti nove generacije, ki sta ga zasnovala inova-
torja Slavko Slavič in Dušan Ćalić.   B. M.

INO in ZEL-EN nagrajenca GZS

KRŠKO – V sklopu evropske-
ga tedna mobilnosti so 17. 
septembra na Občini Krško 
pripravili javno razpravo o 
drugačni rabi prometnih po-
vršin, predstavitev elabora-
ta celovite prometne uredi-
tve na regionalni cesti pri OŠ 
Jurija Dalmatina in nove po-
vezovalne linije javnega po-
tniškega prometa v občini. 

Izletnikov mestni avtobus je 
začel voziti leta 2003. Tako 
že enajsto leto opravlja avto-
busne vožnje vsak dan (ra-
zen nedelj in praznikov) med 
6.30 in 18.20, ob sobotah pa 
med 7.30 in 14.20. Občina Kr-
ško, ki želi na ta način mesto 
razbremeniti prometa in ob-
čanom ob subvencioniranju 
cene prevoza nuditi brezskr-
ben prevoz, je ob že utečenih 
linijah uvedla še dve poskusni 
liniji, ki sta občanom na voljo 
v času šolskega pouka med 9. 
in 12. uro, ena vozi v smeri Le-
skovca, druga v smeri Krške-
ga. Ob tem občina subvencio-
nira tudi medmestne povezave 
šolskih avtobusov v povezavi z 
rednimi linijami prevozov po 
občini, da se lahko občani tudi 
iz okoliških krajev pripeljejo v 
mesto po vsakdanjih opravkih 
za ceno 0,50 evra na relacijah 
Brestanica, Koprivnica, Lesko-
vec, Podbočje, Raka in Senovo. 
Vse povezave so narejene tako, 
da se občani pripeljejo na av-
tobusno postajo ali vmes tudi 
prestopijo in isto subvencio-

Nov prometni režim v Krškem
nirano vozovnico uporab ljajo 
tudi za mestni promet. 

Na podlagi pobude za umiri-
tev prometa pri OŠ Jurija Dal-
matina je občina pristopila 
k izdelavi elaborata o celovi-
ti prometni ureditvi. Analiza 
prometnega režima in oprav-
ljen monitoring sta namreč po-
kazala, da ne glede na to, da je 
že vzpostavljena cona 30 km/
uro, slednjo upošteva le malo 
voznikov, temveč se ti vozijo na 
odseku med parkom in šolo s 
povprečno hitrostjo 50 km/
uro. Odsek se po številu pro-
metnih nesreč do sedaj sicer 
ni izkazal za problematične-
ga, kljub temu pa na njem že-
lijo zagotoviti še večjo varnost 
udeležencev v prometu, pred-
vsem pešcev in kolesarjev. V 
ta namen bodo uvedli nov 
prometni režim, med drugim 

bodo vozniki opozorjeni na 
zmanjšanje hitrosti z barvno 
cono in predpisano omejitvijo 
hitrosti, ki bo potekala skozi 
celotno širino vozišča, vozišče 
si bosta delila tako vozilo kot 
kolesar, kar pomeni, da bodo 
izbrisali sredinsko črto ter od 
desnega roba začrtali in uredili 
vozna pasova za kolesarje širi-
ne 1 m. Dodatno, na že obstoje-
čem, bo skozi celo širino voz-
išča označen tudi prehod za 
pešce, in sicer se bodo zebre 
nahajale na poudarjeni mo-
dri podlagi. Ker gre za držav-
no cesto, ni predvidenih do-
datnih prehodov za pešce, saj 
bodo ti in kolesarji imeli v coni 
30 prednost pred vozili, do se-
daj problematično avtobusno 
postajališče v Resi, ki se nahaja 
pod tamkajšnjo prodajalno, pa 
bodo prestavili pred križišče.
 Bojana Mavsar 
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RAKA – Zaključuje se dvo-
letni projekt »Najboljše 
z Rake« (akronim Raška 
č'bula), sofinanciran s sred-
stvi LEADER, pri katerem so 
sodelovali Turistično dru-
štvo Lovrenc Raka, Center 
za podjetništvo in turizem 
Krško, Društvo za trajnostni 
razvoj Terra vera Kostanje-
vica na Krki in Seles d.o.o.

Kot je na predstavitvi rezul-
tatov projekta 12. septem-
bra v prostorih KS Raka po-
vedal predsednik TD Lovrenc 
Raka Alojz Kerin, so projekt, 
katerega rdeča nit je zname-
nita raška čebula, pripravili z 
namenom združevanja lokal-
nih pridelovalcev ne le čebule, 
ampak tudi druge zelenjave, 
vina, sadja, mesnin itd., in go-
stincev ter njihovo vključeva-
nje v turistično ponudbo kra-
ja. V ta namen so organizirali 
vrsto kulinaričnih delavnic in 
predavanj, strokovno ekskur-
zijo, uredili kuhinjo v prosto-
rih KS in razstavni prostor v 
bližini, ustanovili pa so tudi 
neformalno združenje ponu-
dnikov, ki želijo tržiti svoje iz-
delke in storitve. »Želimo, da 
projekt ne ostane samo na pa-
pirju, ampak da od tega nekaj 
odnesemo ne le partnerji, am-
pak tudi ljudje na našem ob-
močju,« je poudaril Kerin. Po 
njegovih besedah se je pro-
jekt že prijel med ljudmi, kar 
se med drugim kaže tudi v oži-
vljanju pridelave pred leti že 

Beseda »č'bular« ni več žaljivka

malo pozabljene raške č'bule, 
kjer že opažajo pomanjkanje 
semenskega material, nenaza-
dnje pa tudi v velikem povpra-
ševanju po jedeh, ki vsebujejo 
to čebulo in jih ponujajo v go-
stilni Tratnik. V bodoče si želi-
jo nekaterim že uveljavljenim 
promocijskim dogodkom (npr. 
pohodu po č'bularski poti) do-
dati še festival raške čebule, na 
katerem bi predstavili to lokal-
no posebnost. Robert Tratnik 
(Seles d.o.o.) je pri tem opozo-
ril na številne birokratske ovi-
re glede registracije, deklaracij 
ipd., ki onemogočajo, da bi lo-
kalne pridelke in izdelke spra-
vili na tržišče. Kljub temu tudi 
on spoznava pozitivne premi-
ke na podlagi projekta, saj reci-
mo »č'bular ni več žaljivka, am-
pak kompliment«.

V društvu Terra vera so opravi-
li obširno terensko raziskavo, v 

kateri so ugotovili, da so raško 
čebulo nekoč veliko uporablja-
li ne le v kulinariki, pač pa tudi 
v ljudski medicini (kot antisep-
tik) in celo kozmetiki (čebul-
ni sok kot šampon). »S projek-
tom so se ljudje spomnili tega 
znanja in spoznali, da ga je vre-
dno ohranjati, spodbudil pa je 
tudi druženje in terapevtski 
stik z zemljo,« ugotavlja Jana 
Milovanović. Raško čebulo, 
ki je letos rasla že na hektar-
ju površin, želijo tudi zaščititi 
kot avtohtono slovensko sorto, 
kar pa bo po besedah direktor-
ja CPT Krško Franca Češno-
varja trajalo še nekaj let, saj 
se mora očistiti primesi, ki so 
se vanjo namešale v zadnjih 
desetletjih. Za izvedbo 50 ti-
soč evrov vrednega projekta 
so dobili 38 tisoč evrov sred-
stev LEADER, ostalo pa so za-
gotovili partnerji sami.
 Peter Pavlovič

Predstavniki partnerjev v projektu (z leve: Alojz Kerin, Jana 
Milovanović, Franc Češnovar in Robert Tratnik) v razstav-
nem prostoru

STOJANSKI VRH – 8. septem-
bra je v zidanici Komatar Vi-
nogradniško-turistično dru-
štvo Gadova peč pripravilo 
okroglo mizo na temo »Vizi-
ja razvoja Gadove peči – vla-
ški hrami«. Društvo namreč 
želi projekt vlaških hramov 
nadgraditi in razširiti v turi-
stično zgodbo.

O projektu vlaških hramov sta 
spregovorila vodja projekta 
Ivan Urbanč in dr. Živa Deu, 
profesorica na Fakulteti za ar-
hitekturo in mentorica arhi-
tekturnih delavnic, ki so lani 
potekale na območju Gadove 
peči in v sklopu katerih so štu-
denti arhitekture popisali ar-
hitekturno dediščino na vino-
rodnih območjih Gadova peč in 
Brezovica. Kot je poudaril Ur-
banč, bi radi projekt spreme-
nili v turistično zgodbo, za kar 
pa bi želeli pridobiti sredstva. 
»Upravičeno pričakujemo, da 
nam bodo občina, država in 
tudi Evropa, če bomo znali to 
dobro zastaviti, stale ob stra-
ni,« je dejal. »Imamo pokraji-
no, ki jo lahko ponudimo tu-
ristom. Cilj tega projekta je v 
bistvu ohranitev in preobliko-
vanje te dediščine v neko so-
dobno uporabnost, ki bo kraju 
in ljudem tudi nekaj doprine-
sla,« pa je dejala prof. dr. Deu, 
ki je prepričana, da bi EU sub-
vencionirala obnovo vlaških 
hramov, ker podpira ravno 
ohranjanje kulturne dedišči-
ne. »Želim si, da bi res naredili 

Vlaške hrame ponuditi turistom

korak naprej, lahko tudi s pole-
tnimi delavnicami, na katerih 
bi poskušali z ne veliko sred-
stvi kakšen hram s soglasjem 
lastnika, tesarji in lokalnimi zi-
darji obnoviti, da bi ljudem po-
kazali, kaj se da iz tega narediti 
in kako prenovljen hram zgle-
da,« je še povedala.

V goste so povabili tudi župa-
na občine Šentrupert Ruperta 
Goleta, ki je predstavil primer 
dobre prakse – uspešen pro-
jekt »Dežela kozolcev Šentru-
pert«. Gre za muzej na prostem 
s 17 kozolci, ki so ga odprli ju-
nija lani, do danes pa so zabe-
ležili že več kot 30.000 obiskov 
iz 40 držav. Brežiški župan 
Ivan Molan in krška podžu-
panja Ana Somrak sta dejala, 
da obe občini v projektu vla-
ških hramov vidita turistično 
priložnost, vendar pa po Mola-

novih besedah projekt ne sme 
biti breme občinskemu prora-
čunu, zato je predlagal, naj se 
tisti lastniki hramov, ki bi že-
leli sodelovati v tem projektu, 
združijo v zadrugo oz. konzor-
cij, najprej pa je treba iti do la-
stnikov hramov in ugotoviti, 
kakšen je sploh njihov interes 
za ta projekt. Njegovim bese-
dam sta pritrdila tudi bivši po-
slanec v DZ in častni član VTD 
Gadova peč mag. Andrej Viz-
jak in svetovalka v župano-
vem kabinetu Patricia Čular, 
ki sta menila, da v tem prime-
ru ni toliko problem pridobi-
tev sredstev kot vprašanje, kdo 
bo potem za to skrbel in kako 
bo urejeno lastništvo hramov, 
predvsem pa je treba poznati 
cilj, ki se ga želi s tem projek-
tom doseči.

 Rok Retelj

Okrogli mizi so prisluhnili tudi člani domačega VTD Gadova 
peč s predsednikom Francem Kusom (desno) na čelu.

UGODNI KREDITI 
Z GARANCIJAMI

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča 
vse zainteresirane, da je še odprt

Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu 
z garancijami Garancijske sheme Posavje 

za leto 2014.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva ter podjetništva v občinah Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. 

Upravičenci so gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani po 
Zakonu o gospodarskih družbah, ki so:
• obstoječa mikro, mala in srednje velika pod-

jetja, ki so registrirana več kot 18 mesecev od 
dneva vložitve vloge,

• mikro, mala in srednje velika podjetja s statu-
som novega podjetja, ki niso registrirana več 
kot 18 mesecev od dneva vložitve vloge in izpla-
čujejo plače (za samostojne podjetnike prispev-
ke) vsaj zadnja dva meseca.

Rok za prijavo na razpis je do 31.12.2014.

Več informacij o razpisu dobite:
na tel. št. (07) 488 10 44 oz. 

na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali 
na spletni strani RRA Posavje 

www.rra-posavje.si.

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v članku »Pri Evro-
vinogradniku še Kalia«, objavljenem na strani 10, pomotoma na-
pačno podpisali fotografijo. Poleg Katarine Cizerle, direktorice 
Evrovinogradnika, stoji predsednik uprave družbe Semenarna 
Aleš Šabeder in ne Iztok Verdenik, vodja sektorja za korpora-
tivno komuniciranje in marketing, kot je bilo zapisano.

Po besedah mag. Alenke Rum-
bak z Zavoda RS za zaposlova-
nje je v občini Radeče, ki je bila 
lanskega julija s sklepom Vlade 
RS vključena v območje, upra-
vičeno do dodatnih začasnih 
ukrepov razvojne podpore do 
leta 2018, še vedno brezposel-
na 301 oseba. Med ukrepe, ki 
naj bi pomagali k povečeva-
nju števila delovnih mest, za-
gonu novih podjetij in zmanj-
ševanju razvojnih ovir, sodijo 
tudi sklopi aktivnosti, kot so 
npr. program spodbujanja 
konkurenčnosti  s finančni-
mi spodbudami za novonasta-
la podjetja, povračilo plačanih 
prispevkov delodajalca za so-
cialno varnost ter davčne olaj-
šave za zaposlovanje in inve-
stiranje. Zaradi različnih ovir 
in navsezadnje sprememb na 
ministrstvih je prišlo do sko-
raj enoletnega časovnega za-
mika pri realizaciji zastavlje-
nih ukrepov. O posameznih 
možnostih, ki so delodajalcem 
in brezposelnim že na voljo, je 
tekla beseda na omenjenem 
dogodku, kjer so po pozdra-
vu radeške županje Rafaele 
Pintarič in Nataše Šterban 
Bezjak iz RRA Posavje besedo 
prevzele mag. Andreja Jenko 
z Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT), 
Darja Racki ter Milena Perc 

Ukrepi v pomoč Radečam
RADEČE - V torek, 23. septembra, je v radeškem Domu kulture potekala predstavitev razvojnih ukrepov za 
problemsko območje občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik za obdobje 2014-2018. 

iz celjskega davčnega urada in 
omenjena mag. Alenka Rum-
bak, direktorica celjskega ob-
močnega zavoda za zaposlo-
vanje. 

Na javni razpis za sofinancira-
nje začetnih investicij podjetij, 
ki ustvarjajo ali ohranjajo de-
lovna mesta na območju treh 
občin, ki je bil objavljen 24. 
marca letos, so na MGRT pre-
jeli 31 vlog,  prijavitelji pa naj 
bi v kratkem prejeli podpisa-
ne pogodbe. Iz davčnega urada 
sta gostji Rackijeva in Perčeva 
predstavili davčne olajšave za 
zaposlovanje in davčne olajša-
ve za investiranje, ki jih lahko 
uveljavljajo zavezanci za davek 
od dohodkov pravnih oseb in 
zavezanci za dohodnino. Davč-
ne olajšave v višini 70 % bruto 
plače s prispevki za novo zapo-
slenega, t. i. prikrajšanega de-
lavca, in 70 % investiranega 
zneska v opremo in neopred-
metena sredstva so namenje-
ne delodajalcem, ki imajo se-
dež v občini Radeče ter tu tudi 
opravljajo ekonomsko dejav-
nost, čas olajšave za zaposli-
tev pa velja za prvih 12 me-
secev po zaposlitvi delavca in 
se ne izključuje z nekaterimi 
ostalimi olajšavami. Še več po-
drobnosti o tem lahko izveste 
na davčnih uradih, enako tudi 

glede olajšav za investiranje. V 
letu 2013 na območju Radeč 
tovrstne olajšave za zaposlo-
vanje ni uveljavljal niti en de-
lodajalec.

Povračila plačanih prispevkov 
se uveljavljajo za nazaj, v en-
kratnem znesku, je pojasnila 
Rumbakova, vse zainteresira-
ne delodajalce je za več infor-
macij usmerila tudi na tele-
fonsko številko 080 20 55 ter 
kontaktni.center@ess.gov.si. 
Bolj optimističen pa je bil po-
datek o manjšem številu brez-
poselnih v radeški občini, v 
primerjavi z lanskim letom je 
bilo namreč 12,5 % več odho-
dov v zaposlitev. Šterban Bez-
jakova pa je ob koncu naznani-
la izvajanje projekta Podjetno 
v svet podjetništva v občini Ra-
deče. Vsako leto do leta 2018 
bo v Radečah skupina desetih 
brezposelnih oseb sodelovala 
v projektu. Na problemskem 
območju bodo pogoji drugačni 

– ne bo omejitev glede starosti 
ali glede izobrazbe, kandidati 
bodo morali imeti prebivali-
šče na območju občine in biti 
vpisani v evidenco brezposel-
nih oseb – ključna pa bo dobra 
podjetniška ideja udeležencev, 
saj je cilj zaposlitev ali samo-
zaposlitev teh oseb. O tem več 
tudi v prihodnjih številkah ča-
sopisa.

V pozdravu prisotnim je žu-
panja Rafaela Pintarič izrazi-
la upanje, da bi predstavljeni 
ukrepi pripomogli predvsem 
h gibanju drobnega gospodar-
stva in vnašanju novega zago-
na v gospodarski razvoj, goto-
vo pa bo potrebno še mnogo 
prilagodljivosti, združevanja 
moči in vsestranskega razume-
vanja vseh institucij, ki lahko 
pomagajo pri razvoju obmo-
čja in zaposlovanju prebival-
stva, da bodo Radeče nekega 
dne znova lažje zadihale.
 Maruša Mavsar
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VESNA LAPUH 
Sem arhitektka, oblikovalka in vse
stranska umetnica. Svojo podjetni
ško pot sem začela v sklopu pro
jekta PVSP 2013 v Spodnjeposavski 
regiji. Pridobila sem nekaj teoretič
nega znanja o podjetništvu in spo
znala nove ljudi. Z nekaterimi še 
vedno uspešno sodelujemo.  Moje 
delo odraža mojo vsestranskost in 
iskreno željo po oblikovanju bolj
ših življenjskih okolij. 

 
Ukvarjam se predvsem z arhitekturnim načrtovanjem in sve
tovanjem: 
• izdelavo projektov za prenovo stanovanjskih hiš in stanovanj, 
• načrtovanje novogradenj – stanovanjskih, poslovnih in go

spodarskih objektov, 
• barvne študije fasad, 
• načrtovanje notranje opreme prostorov, 
• oblikovanje in načrtovanje pohištva. 
 
Zame je vsak projekt nekaj po
sebnega in vsak projekt svojevr
sten izziv. Uživam v delu z ljudmi. 
Pripovedujejo mi o svojih željah 
in bodočem življenju, v meni pa 
nastajajo obrisi idejnih zasnov. 
Najlepši občutek je, ko s takšnim procesom soustvarjanja izo
blikujemo čudovite in uporabne rešitve. Pomembno je, da na
stane projekt, ki izpolni želje naročnika, hkrati pa je zaradi stro
kovnega znanja arhitekta primerno umeščen v okolje. 
 
Ukvarjam se tudi z umetniškim ustvarjanjem, oblikovanjem 
tis kovin in izdelovanjem unikatnega nakita. Moja velika strast 
je skiciranje arhitekture, saj mi predstavlja neko vrsto poseb
nih pogovorov z ulicami, trgi in stavbami.  Letos sem ponov
no izdala koledar z lastnimi arhitekturnimi skicami – tokrat iz 
Ljubljane. V prihodnosti si želim sodelovati tudi v večjih stro
kovnih timih na kompleksnejših projektih – urbanističnih, ar
hitekturnih in umetniških, kjer bom lahko izkoristila vse svoje 
talente in znanje. Najdete me na Facebook profilu JACI ali pre
ko elektronske pošte na info@jaci.si. 
  Vesna Lapuh, 
 udeleženka 2. skupine PVSP 2013

 DOLORES CARL 
Ker vsi vemo, kakšno je trenu
tno stanje v Sloveniji glede za
poslitve, sem vedela, da če ne 
bom sama ukrepala, se ne bo 
zgodilo nič. Takrat sem zasledi
la projekt Podjetno v svet pod
jetništva, sprejela izziv, izpilila 
svojo podjetniško idejo in bila 
izbrana v skupino desetih, po
dobno mislečih, ambicioznih, 
mladih ljudi. Največ od projek
ta so mi ravno dali moji sodelav

ci, saj smo se znašli v isti situaciji, se med seboj povezali in ne le, 
da smo postali dobri prijatelji, nekateri se tudi še vedno poslov
no srečujemo in sodelujemo. Pridobili smo določena znanja, ki 
mi sedaj kot novi podjetnici pridejo še kako prav. Prav poseben 
hvala pa gre vsekakor naši predavateljici računovodstva ga. Sil
vani Mozer, saj bi brez nje svoje knjige danes težko vodila sama. 
 
Kar pa se tiče moje poslovne ideje, sem 
prvotno idejo o združitvi več spletnih 
modnih trgovin na spletu opustila (še 
vedno verjamem vanjo) ter se odločila, 
da grem po drugi poti, ki je prav tako 
moja strast in skrita želja že dolgo časa. 
Tako sem odprla otroško spletno trgo
vino LaraLand. Kot mamica svoji 2 in pol 
letni punčki Lari (seveda od tod tudi ime za trgovino), sem želela 
povezati svojo poslovno pot s tem, kar me v življenju najbolj osre
čuje, in tako je nastalo pravljično mesto LaraLand, ki že funkcio
nira na Facebooku in vabljeni, da vstopite vanj. Kontaktirate me 
lahko tudi preko elektronske pošte na dolores.osek@gmaii.com. 

V LaraLandu je svet drugačen, pravljičen, in če se sprehodite 
skozenj, najdete simpatična darilca za novorojenčke, dojenčke 
in malčke, blazinice za v jajčka in vozičke, previjalne torbe,  igra
če in še in še. Kot posebnost pa so določene akcije, kjer se iz
delki pojavljajo samo za kratek čas. Ker pa nikakor ne morem 
mimo svoje ustvarjalne poti  (drugače se ukvarjam tudi z gra
fičnim oblikovanjem), sem končno ponudila tudi na prodaj bo
dije, kapice, slinčke, škatlice, odejice, ki jih sama ročno porišem 
in popišem, da je darilo, ki ga podarite, res nekaj posebnega in 
predvsem osebnega.  Dolores Carl, 
 udeleženka 2. skupine PVSP 2013

TANJA ŠTOKAR 
Moja izkušnja v projektu PVSP 
je v večini pozitivna. Pridobi
la sem številna nova strokov
na znanja in potrebne licence, 
povezane z mojo dejavnostjo. 
Projekt mi je nudil proste roke 
pri snovanju in preverjanju po
slovne ideje, lahko sem se pre
izkusila v javnem nastopanju 
in hkrati mrežila s pomembni
mi akterji v svoji branži. Vedno 
mi je bil na razpolago strokov

ni kader, ki je pomagal z nasveti in po želji tudi usmerjal. Pro
jekt PVSP je dober za mlade z jasno zastavljenim ciljem in vi
zijo uspeti v poslu. 
 
Preskok iz ''biti zaposlen'' v sa
mozaposlitev je bil tekoč, saj 
sem dejavnost rekreacije Zum
ba izvajala že pred odprtjem 
podjetja. Zaradi tega sem imela 
širšo mrežo potencialnih strank 
in manjši finančni vložek ogla
ševanja. Menim, da je strokov
nost pri izvajanju katere koli dejavnosti izjemno pomembna, 
zato se redno izobražujem na področju športa, obnavljam pri
dobljene licence in pridobivam nove. S tem zagotavljam svo
jim vadečim na prvem mestu varno vadbo, strokovno vodenje 
in maksimalni učinek. 
 
Delujem pod okriljem podjetja ARTGIB Tanja Štokar s.p., v ka
terem trenutno tržim dve blagovni znamki, ZUMBA s Tanjo in 
treningi VIIT Alenke Košir. Pridružite se nam lahko na treningih 
v Krškem, Brežicah, Kostanjevici na Krki in Škocjanu. Najdete 
me na Facebook profilu Zumba s Tanjo ali preko elektronske 
pošte na art.gib4u@gmail.com. 
 
Kakor šport in rekreacijo z veseljem opravljam tudi turistična 
vodenja po Kostanjevici na Krki. Dejavnost razvijam s pomočjo 
nekaterih organizatorjev turizma v Posavju. Čaka nas še veliko 
dela pri povezovanju lokalnih turističnih ponudnikov in flek
sibilnosti le teh.  
  Tanja Štokar, 
 udeleženka 1. skupine PVSP 2013 

Na Regionalni razvojni agenciji Po-
savje smo se odločili, da vstopimo v 
projekt »Podjetno v svet podjetništva« 
z namenom dvigovanja podjetniške 
zavesti med mladimi ter posledično 
odpiranja novih podjetij, ki prinašajo 
sveže ideje v posavski prostor. Projekt 
na agenciji izvajamo že dve leti in vanj 
smo uspešno vključili že 40 mladih iz 
regije. Izvajanje projekta se je izkazalo 

za izjemno pozitivno, saj smo do sedaj na pot samozaposlitve oz. 
zaposlitve pomagali že 60 % udeležencem.  
 Martin Bratanič, 
 v. d. direktorja RRA Posavje

Mladi, mladi, mladi ... Nenehno govo-
rimo, kako pomemben člen naše druž-
be so, toda kaj storimo za njih? Podje-
tno v svet podjetništva 2014 je projekt, 
ki mladim sicer v omejenem obdobju 
omogoča »kaljenje« svoje podjetni-
ške ideje in obvladovanja potrebnih 
podjetniških znanj, ki bi jih moral vsaj 
v osnovi poznati vsak, ki zaključi svo-
je šolanje. S projektom smo začeli že v 

letu 2013 in ga nadaljujemo tudi v letu 2014. V nadaljevanju vam 
predstavljamo nekaj dobrih podjetniških zgodb, ki se uresničujejo 
skozi podjetje, ki živi in dela na trgu konkurence. Boj za preživetje 
ni lahek, zato jim namenite nekaj svoje pozornosti. 
  Mag. Nataša Šerbec, 
 notranja mentorica PVSP 2014

Cilj projekta je povečanje zaposlitev med mladimi, predajanje zna
nja za samostojni razvoj podjetniške poti ter dvig podjetniške mi
selnosti med mlajšo generacijo. V času izvajanja projekta PVSP 
2013 in PVSP 2014, je bilo v Sloveniji v projekt vključenih že 490 
udeležencev. Skupaj z ostalimi ukrepi na področju zaposlovanja in 
gospodarstva tako soustvarjamo spodbudno podjetniško okolje 
za prihodnost, saj mladi vanj prinašajo mnoge sveže ideje.

Udeleženci, ki so vključeni v operacijo PVSP, se zaposlijo na RRA 
Posavje za obdobje štirih mesecev. V tem obdobju skozi delavnice 
in predavanja spoznajo številne zakonitosti poslovanja in razvoja 
poslovnih idej. Izkušeni predavatelji jim tako npr. podajo znanje 
o osnovah podjetništva in poslovnem modelu, poslovnih finan
cah in računovodstvu, marketingu in trženju, poslovnem načrtu, 
davčni zakonodaji, gospodarskem pravu, delovnopravni zakono
daji, retoriki, medijih itd. Poleg delavnic so jim na voljo tudi indi

vidualna izobraževanja, namenjena poglobitvi oz. razširitvi zna
nja na področju njihove podjetniške ideje. V obdobju vključitve 
udeleženci spoznajo tudi primere dobrih praks iz lokalnega oko
lja ter se obenem preko medijev, novinarskih konferenc, spleta in 
konferenc spoznavajo z bodočimi strankami in poslovnimi par
tnerji. Njihovo podjetniško pot na RRA Posavje usmerjajo men
torji, ki jim nudijo strokovno pomoč in podporo pri razvoju njiho
ve podjetniške ideje.

Rezultati operacije Podjetno v svet podjetništva se odražajo v kva
litetni pripravi poslovnih načrtov ter samozaposlitvah oz. zaposli
tvah udeležencev. Mlade na njihovi podjetniški poti spremljamo 
še leto dni po zaključku dela na RRA Posavje in po podatkih iz za
četka meseca septembra smo na pot zaposlitve pomagali 60 % 
vključenim udeležencem PVSP.

Podjetno na novih poteh
V okviru operacije Podjetno v svet podjetništva regionalne razvojne agencije po Sloveniji spodbujajo 
podjetništvo med mladimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe. Projekt mladim omogo
ča razvoj podjetniške poti vse od podjetniške ideje do poslovnega načrta, ki je osnova za nastanek no
vega perspektivnega podjetja. RRA Posavje v projektu sodeluje že od začetka izvajanja v letu 2013, v 
tem obdobju pa je bilo vključenih že 40 mladih udeležencev. Ob zaključku letošnjega leta načrtujemo 
vključitev še desetih novih sodelavcev.

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: 

»Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

O
bj

av
lja

: R
RA

 P
os

av
je

, C
KŽ

 2
, 8

27
0 

Kr
šk

o



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 20, četrtek, 25. 9. 201412 KMETIJSTVO

čje gnojenja in uporabo kemič
nih sredstev za varstvo rastlin. 

SONARAVNA PRIDELAVA 

je pojem , ki označuje tako pri
delavo, ki z majhnim vplivom 
na okolje omogoča trajnostno 
rabo naravnih virov (ohranja 
rodovitnost tal, ne onesnažu
je vode). Sonaravno kmetova
nje temelji na naravi prijaznih 
postopkih pridelave, z upora
bo obnovljivih virov, vključeva
njem avtohtonih sort rastlin in 
pasem živali. Pomeni pridelavo 
brez regulatorjev rasti in gen
sko spremenjenih organizmov 
ter z upoštevanjem predpisa
nih zahtev (varstvo rastlin, gno
jenje, prehrana živali …). Kljub 
temu, da sonaravna pridela
va ni podprta s certifikatom, ki 
potrjuje takšen način pridela
ve, pa je kljub temu pridelova
lec v sklopu kmetijske politike 
podvržen kontrolam izvajanja 
predpisanih zahtev. 

S pojmi domače, naravno, zdra-
vo  … ne povemo nič o načinu 
pridelave kot zgolj to, da je bilo 
npr. pridelano v Sloveniji, da so 
rastline rasle v zemlji in ne v dru-
gih substratih ... V naslednjem 
prispevku bomo razložili, kaj je ti-
sto, kar nam dokazuje, da je hra-
na, ki jo kupujemo, kakovostna 
in zdravju neškodljiva. 

 KGZS-Zavod Novo mesto:
 Elena Zaman-Šatej
 Helena Gramc

ni pa so tudi izrazi kot so »biolo
ški«, »eko« ali »bio«. 
Ko se kot porabniki odloči
mo za nakup ekološkega živi
la, moramo biti prepričani, da 
smo dobili natanko to, kar smo 
plačali. To nam pove ekološki 
znak, s katerim morajo biti živi
la označena. 

Uradni znak EU 

Živila, za katere ni bil dodeljen 
certifikat ekološke pridelave, 
se ne smejo označiti s tem zna
kom, niti se ne smejo poimeno
vati ekološka.

INTEGRIRANA PRIDELAVA

še ni ekološka, je neke vrste 
kombinacija oz. srednja pot 
med konvencionalnim in eko
loškim kmetovanjem. Je nara
vi prijazen način pridelave, kjer 
je pridelava usmerjena k urav
noteženemu izvajanju agroteh
ničnih ukrepov, nadzorovani 
uporabi gnojil in fitofarmacevt
skih sredstev ter ohranjanju bi
otske raznovrstnosti. Pri tem 
imajo pri enakem gospodar
skem učinku naravni ukrepi 
prednosti pred uporabo fito
farmacevtskih sredstev. Integri
rana pridelava se izvaja na po
dročju pridelave poljščin, sadja, 
grozdja in zelenjave. Tudi inte

grirana pridelava je nadzoro
van način kmetovanja, saj so 
tehnologija pridelave, postop
ki kontrole in način označe
vanja določeni s pravilnikom, 
nadzor nad pravilnostjo izvaja
nja pa nadzirajo organizacije za 
kontrolo in certificiranje. Izda
ja certifikata pomeni, da so se 
pri pridelavi upoštevala pravi
la integrirane pridelave in le tak 
pridelek oziroma živilo se lahko 
označi z enotno označbo »inte
grirani«. Tako pridelan in ozna
čen proizvod sodi med živila 
višje kakovosti.

KONVENCIONALNA 
PRIDELAVA

ali klasična pridelava pomeni 
dovoljeno uporabo kemičnih 
sredstev za varstvo rastlin, upo
rabo lahko topnih mineralnih 
gnojil, lahko topnih fosfatov, 
hormonskih regulatorjev rasti, 
sredstev za predčasno prekini
tev rasti. Značilnosti konvenci
onalne pridelave so velika vla
ganja v samo pridelavo. Kljub 
temu, da sama pridelava ne po
teka pod kontrolo pooblašče
nih organizacij in za njo se tudi 
ne izda noben certifikat, mora 
pridelovalec upoštevati določe
ne zahteve oz. omejitve. Te se 
nanašajo predvsem na podro

EKOLOŠKA PRIDELAVA

je način pridelave in reje, ki te
melji na principih trajnostnega 
kmetovanja s sklenjenim kro
gotokom hranil znotraj kme
tijskega gospodarstva. Kme
tovanje temelji na uporabi 
organskih gnojil, kolobarjenju 
in takih postopkih obdelave 
tal, ki zagotavljajo trajno rodo
vitnost. Ekološki kmetijski pri
delki so pridelani po naravnih 
metodah in postopkih, brez 
uporabe lahko topnih mineral
nih gnojil, pesticidov, gensko 
spremenjenih organizmov in 
različnih regulatorjev rasti. Pri 
takšnem načinu kmetovanja 
zato tudi ni pričakovati ostan
kov teh snovi v pridelkih. Živi
la, pridelana in predelana po 
principih ekološkega kmetij
stva, spadajo med živila viš
je kakovosti. Zanjo ne garan
tirajo le pridelovalci ampak z 
nadzorom tudi kontrolne ozi
roma certifikacijske organiza
cije. Ekološka pridelava poteka 
v skladu z natančno določenimi 
predpisi, ki jih nadzorujejo poo
blaščene kontrolne organizaci
je. Pridelkom, ki so bili pridela
ni v skladu s pravili ekološkega 
kmetovanja, kontrolna organi
zacija podeli certifikat, ki do
kazuje, da je živilo pridelano v 
skladu s predpisi, ki urejajo eko
loško kmetovanje. Zaradi nači
na pridelave so cene za ta živila 
v povprečju nekoliko višje. V RS 
se ekološki proizvodi označuje
jo z oznako »ekološki«, dovolje

Gremo na tržnico

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, katere glavna naloga je pridelava varne in kakovostne hrane. 
Poleg tega pa ima kmetijstvo še veliko ostalih funkcij: pomembno oblikuje podeželski prostor, pris
peva k biodiverziteti, trajnostno razvija podeželje … Pri kmetovanju oz. pri pridelavi hrane se posega 
tudi v naravne vire (voda, tla), zato je zelo pomembno, na kakšen način hrano pridelujemo, da so nega
tivni vplivi kmetovanja na okolje čim manjši. V kmetijstvu se srečujemo z različnimi načini in koncep
ti pridelave hrane. Da bi se potrošnik čim laže znašel med pojmi, ki spremljajo kmetijske pridelke in iz
delke, v nadaljevanju razlagamo, kaj je za posamezno vrsto pridelave značilno.

Spoštovani ponudniki za neposredno prodajo na posavskih tržnicah!

Svetovalke KGZS, zavodov Novo mesto in Celje so v preteklih mesecih z vami opravile individualne razgovore, ankete in delovna srečanja po 
vseh šestih posavskih občinah, da so vam podale osnovne informacije o pravilih neposredne prodaje in sestavile seznam ključnih vprašanj, 
ki se vam kot ponudnikom na tržnicah v z zvezi s tem porajajo.

Vsa odgovornost za ustrezno registracijo dejavnosti in higieno živil je na strani ponudnikov. Da boste pri izvajanju neposredne pro-
daje zadostili vsem zakonskim zahtevam in da vas obisk katere koli inšpekcijske službe ne bo presenetil, je v pripravi program usposabljanj, 
ki bo brezplačno izveden za vse zainteresirane ponudnike – tiste, ki ste že ustrezno registrirani, še posebej pa vabljeni vsi, ki o ustrezni 
do/registraciji šele razmišljate. Podane bodo informacije o tem, katera oblika registracije dejavnosti je ustrezna, kakšna je razlika med pro-
dajo živil rastlinskega ali živil živalskega izvora, kdo je odgovoren za zagotavljanje ustrezne higiene živil, kako morajo biti le-ta zapakirana 
in označena ter še veliko več zelo koristnih informacij in izkušenj iz prakse. 

V prihodnji številki bo program usposabljanj predstavljen po vsebini, z datumi in lokacijami. 

Vsem zainteresiranim sta za dodatne informacije na voljo vodja projekta Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah Darja Planinc in 
koordinatorka projekta Liljana Omerzu, na sedežu LAS Posavje, CKŽ 2, v Krškem, na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: las.posavje@rra-posavje.si.

Konvencionalna, integrirana, 
ekološka pridelava

PONUDBA DELAVSKE HRANILNICE JE NAMENJENA 

KMETOVALCEM

•	najugodnejše	poslovanje	z	OR	na	slovenskem	bančnem	trgu,	ki	se	
kaže	v	najnižji	ceni	vseh	plačilnih	storitev,	nekaj	storitev	pa	je	tudi	
brez	provizij	(dvigi	na	bankomatih	...),

•		dve	leti	brez	stroškov	vodenja	novo	odprtega	osebnega	računa,	
potem	pa	je	strošek	1,00	EUR	(20%	nižje	od	veljavne	tarife	DH),

•		plačevanje	položnic	samo	30	centov,

•		plačila	z	bančno	kartico	Mastercard	z	odlogom	plačil	in	možnostjo	
nakupa	na	obroke	do	12	mesecev,

•		MasterCard	kartico	prvo	leto	brez	nadomestila,	nato	10	EUR	letno,

•		zelo	ugodne	kredite:

-	kredite	do	10	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 2,90 %,

-	kredite	do	20	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 3,30 %,

-	kredite	do	30	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 3,80 %,

-	vse	kredite	brez	stroškov	
odobritve,	

-	zavarovanje	kreditov	urejamo	s	
hipoteko	in	poroštvom,

-	mesečni	stroški	vodenja	kredita	so	1,50	EUR,

•		ugodne	dijaške	in	študentske	kredite	za	šolanje	otrok	kmetov,	z	
odlogom	vračanja	kreditov	za	čas	šolanja,

•		ugodnejše	varčevalne	obrestne	mere	za	0,30	odstotne	točke	od	
rednih	veljavnih	obrestnih	mer	hranilnice	za	depozite,

•		ugodno	5,0%	pokojninsko	varčevanje	v	hranilnici,	za	kmete	in	
njihove	družinske	člane.

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, PRIČAKUJEMO VAS  
V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH:

Brežice,	Cesta	prvih	borcev	9,	tel.:	07	620	05	00,
Novo	mesto,	Glavni	trg	10,	tel.:	07	620	54	30,	 
vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

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

HRANILNICA NUDI KMETOM, KI ODPREJO RAČUN ZA REDNE 
PRILIVE NASLEDNJE UGODNOSTI:

159 EUR
/mesečno

7 let brezplačnega rednega vzdrževanja
7 let brezobrestnega financiranja EOM=0%
7 let tovarniške garancije

ENOSTAVNO IN PREGLEDNO: 7 LET BREZ SKRBI.

www.kolmanic.kia.si

NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

MESECEVDO 

+ +0EUR  

BREZ
POLOGA 0BREZ

OBRESTI

% EOM  

BREZ
STROŠKOV0EUR  84 

 

MOŽNOST NAKUPA PO NEPREMAGLJIVIH POGOJIH FINANCIRANJA! 

2014 že od 
Bogato opremljen novi

SAMO DO 31.10.

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR!

www.facebook.com/KIASlovenija

Akc. ponudba EOM = 0% za nakup novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.d., redni MP cenik, 
ob sklenitvi pogodbe o finanč. leasingu z VBS Leasing d.o.o., Summit Leasing d.o.o. ali 
kreditna pogodba Sberbank d.d. Financ. obdobje do 84 mes., fiksna OM in EOM 0%, stroški 0 
EUR. Primer izračuna KIA pro_cee'd 1.4 CVVT LX Fun, cena z odštetimi Joker popusti 13.350 
EUR, odplač. doba 84 mes., 0% polog, je obrok leasinga 159 EUR/mesec, fiksna OM in EOM 
0%, stroški financ. in odobritve 0 EUR, skupaj za plačilo potroš. 13.350 EUR (nabavna 
vrednost). Financ. se lahko zavrne, ce stranka nima ustrezne bonitete. Cene ne vseb. stroška 
barve in priprave vozila. Ponudba »7+7+7« vključuje redne servise po predpisanem planu 
proizv. in velja do dopolnjenih 7 let ali prevoženih 150.000 km (do izpolnitve enega pogoja). 
Podrobnosti o akciji in garanciji na voljo pri poobl. zastopnikih vozil Kia. CO2 je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov, 
info dostopne tudi na www.kia.si/emission. Slike so simbolične. Flamin Avto, Maribor.

Kombinirane porabe goriva: 3,7 – 6,0 l/100km, emisije CO2: 97 – 
135 g/km CO2. Emisijska stopnja: EURO 5. NOx: 0,01 - 0,15 g/km.

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. PE Brežice
07-499-23-13, www.kolmanic.kia.si
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POSAVJE - V nedeljo, 5. ok-
tobra, bodo po letih 1994, 
1998, 2002, 2006 in 2010 
potekale šeste volitve v or-
gane lokalnih skupnosti. 

V šestih posavskih občinah ima 
(po še ne dokončnih podatkih, 
saj občinske volilne komisije 
še niso prejele volilnih imeni-
kov) volilno pravico skoraj 65 
tisoč prebivalk in prebivalcev: 
v občini Krško 22.146, v ob-
čini Brežice 20.830, v občini 
Sevnica 14.731, v občini Rade-
če 3.810, v občini Kostanjevica 
na Krki 2.084 in v občini Bistri-
ca ob Sotli 1.236. Glasovanje bo 
na dan volitev od 7. do 19. ure 
potekalo na skupno 207 voli-
ščih (78 v občini Krško, 60 v 
občini Sevnica, 49 v občini Bre-
žice, enajstih v občini Radeče, 
osmih v občini Kostanjevica na 
Krki ter enem v občini Bistri-
ca ob Sotli). Po eno volišče bo 
v torek, 30. 9., sredo, 1. 10., in 
četrtek, 2. 10., od 7. do 19. ure 
na voljo tudi za predčasno gla-
sovanje, občinske volilne komi-
sije pa se lahko odločijo tudi, da 
bo predčasno glasovanje pote-
kalo manj kot tri dni.

Občinske volilne komisije so 
prejele 17 kandidatur za žu-
pane šestih posavskih občin, 
med kandidati je 14 moških in 
le tri ženske. Za župana občine 

Brežice se poteguje pet kandi-
datov: Tomislav Jurman (pre-
dlagatelj: SMC – Stranka Mira 
Cerarja), Ivan Molan (Dražen 
Levojević in skupina volivcev), 
mag. Jožef Piltaver (Sonce – 
Lista Sonce), Peter Dirnbek 
(IDS – Iniciativa za demokra-
tični socializem) in Ivan Sušin 
(SLS – Slovenska ljudska stran-
ka). Po številu kandidatov je na 
drugem mestu sevniška občina, 
kjer imajo štiri: Srečko Ocvirk 
(SLS – Slovenska ljudska stran-
ka), Stanislav Kranjec (Miro-
slava Kranjec – Mirt in sku-
pina volivcev), Janez Šerjak 
(Rok Petančič in skupina vo-
livcev) in Jožef Roštohar (SD 
– Socialni demokrati). Tri kan-
didate imajo v občini Krško, to 
so: mag. Martina Prevejšek 
(SDS – Slovenska demokratska 
stranka), Tamara Vonta (SD – 
Socialni demokrati) in mag. Mi-
ran Stanko (SLS – Slovenska 
ljudska stranka). Po dva kandi-
data za župana imajo v radeški 
in kostanjeviški občini. V Rade-
čah sta to mag. Damjana Peta-
var Dobovšek (SDS – Sloven-
ska demokratska stranka) in 
Tomaž Režun (SD – Socialni 
demokrati), v kostanjeviški pa 
Andrej Kerin (SNS – Slovenska 
nacionalna stranka) in Ladko 
Petretič (Mojmir Pustoslem-
šek in skupina volivcev). Zgolj 
enega kandidata imajo v obči-

ni Bistrica ob Sotli, to je Fra-
njo Debelak (Lucija Debelak 
in skupina volivcev). Morebi-
tni drug krog volitev za župa-
ne bo v nedeljo, 19. oktobra.

V občinskih svetih šestih po-
savskih občin je na voljo 118 
mest, za katere kandidira 787 
kandidatk in kandidatov. V 
občini Krško se za 29 svetni-
ških mest v petih volilnih eno-
tah poteguje 240 kandidatov 
na enajstih različnih listah, 
za mesto predstavnika rom-
ske skupnosti pa dva kandida-
ta. Za 30 sedežev v brežiškem 
občinskem svetu je v štirih vo-
lilnih enotah 233 kandidatov 
na devetih listah, za 25 sevni-
ških občinskih svetnikov pa v 
prav tako štirih volilnih enotah 
kandidira 179 posameznikov 
na 12 listah. V radeški občini, 
ki je razdeljena na dve volilni 
enoti, se za 16 sedežev v občin-
skem svetu poteguje 88 kandi-
datov na sedmih listah. V obči-
ni Kostanjevica na Krki imajo v 
sedmih volilnih enotah za de-
set svetniških mest 27 kandi-
datov, ki jih predlaga 19 različ-
nih predlagateljev. Za sedem 
mest v občinskem svetu obči-
ne Bistrica ob Sotli, ki je eno-
tna volilna enota, kandidira 18 
posameznikov s petimi različ-
nimi predlagatelji.
 Peter Pavlovič

Kandidat za župana 
in kandidati za člane 

Občinskega sveta Občine Sevnica
Vizijo uravnoteženega razvoja celotne lokalne skupnosti je SLS v občini Sevnica vselej dosegala 
z dobrim prepoznavanjem potreb in priložnosti. Občina je na številnih področjih spremenila svoj 
videz, pridobitve so se dotaknile vseh občanov. Odgovornost do lokalne skupnosti, kakovostno 
oblikovane programske usmeritve in doseženi rezultati nam dajejo temelje, da želimo z županom in 
svetniško skupino nadaljevati povezovanje večjih in manjših projektov v razvojne celote po naslednjih 
programskih usmeritvah: 

 •  Cestno omrežje s pločniki, javno 
razsvetljavo in kolesarskimi stezami za 
ustrezno prometno varnost.

 •  Urejene šole in vrtci za kakovostno vzgojno-
izobraževalno delo, primerni športni in 
kulturni objekti. 

 •  Vodovodni sistemi, kanalizacijski sistemi  
in čistilne naprave, telekomunikacije.

 •  Razvoj mesta in krajevnih središč; sočasno  
s sorazmernim razvojem podeželja.

 •  Podpora gospodarstvu, kmetijstvu in 
turizmu kot nosilcem razvoja in novih 
delovnih mest.

 •  Razvoj okolja, vabljivega za življenje 
in delo mladih. 

 •  Odgovorna in trajnostna skrb za starejše  
in šibkejše.

Razvoj je kontinuiran proces, ki ga je moč doseči le z jasno zastavljeno vizijo. Zato na lokalnih volitvah 
5. oktobra zaupajte svoj glas kandidatu za župana Srečku Ocvirku (št. 1) in kandidatni listi SLS (št. 6). 

Slovenska ljudska stranka
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65.000 volivcev, 800 kandidatov
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Spoštovane občanke in občani! 

Biti pasivni kritizer, ki mu je kaj malo mar za vse, razen takrat, ko je pripravljen ure in ure zapravlja-
ti čas in kritizirati vse okrog sebe, ali pa aktivni ustvarjalec, občan, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja v 
njegovem kraju, občini in v državi? 

To vprašanje je bilo vodilo in izziv, da smo se zbrali v stranki ROK, stopili skupaj in odločili za 
pogumnejšo pot – aktivnega soustvarjalca dogajanja in razvoja v naših krajih, občini in državi. 

Različni v marsičem, pa vendar enotni, da je treba v okolju, kjer živimo, storiti nekaj več. Nismo ravno 
strokovnjaki kot naši ministri z doktorskimi nazivi, smo pa ravno prav izobraženi, razumni ljudje vseh 
generacij, ki s »kmečko logiko« in z zdravim razumom opazujemo in ocenjujemo dogajanje okoli nas. 
Pripravljeni smo se spoprijeti z vsem, kar prinaša lepši danes in jutri v državi, občini, krajevni skup-
nosti in povsod tam, kjer živimo in ustvarjamo. Upamo, da boste v našem programu spoznali tisto, 
kar vas bo prepričalo, da se udeležite volitev. Mi smo se odločili, odločite se tudi vi in obkrožite ROK. 

PREDSEDNIK STRANKE ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV - ROK

Marijan Žibert

Z ROKo v ROKi premagujemo ovire, na poti v boljšo prihodnost!

 ` 9737 jih je s tem imenom v Sloveniji. Samo eden ROK pa bo nadziral varnost odlagališča NSRAO. 
 ` 30 % cenejši vrtci? Urejeno v Krškem. V Brežicah je to potrebno še urediti!
 ` Porodniško nadomestilo tudi za brezposelne osebe.
 ` Zastonj prevoz ob uradnih dnevih iz vasi v mesto in nazaj.
 ` Brezplačen avtobus iz vasi v mesto in nazaj za prevoz na obšolske dejavnosti otrok. 
 ` Optični internetni priključek v vsako posavsko hišo in stanovanje.
 ` Starejšim brez dohodkov in z minimalno pokojnino subvencionirano in cenejšo oskrbo. Ker 

si zaslužijo! 
 ` Igrišče in igrala za najmlajše v vsako vas.
 ` 40 % nižji komunalni prispevek na račun odlagališča radioaktivnih odpadkov tako v občini 

Krško kakor v občini Brežice. Ker nam pripada.
 ` Služba te čaka! Subvencija za delodajalce, ki zaposlijo mlad, neizkušen kader.
 ` Ceste brez lukenj in varnostno ustrezne z ogledali, ograjami, prehodi, pločniki.
 ` Dostopna brezplačna pravna pomoč za občane. Da bomo razumeli nove zakone.
 ` Sredstva za ohranitev hribovskih kmetij in kmetov.
 ` V posavske trgovine in na tržnice in v šole hrano lokalnih kmetov.
 ` Stimulirati poklicno izobraževanje – poleg profesorjev in inženirjev rabimo tudi dobre obrt-

nike vseh poklicev.
 ` Širša štipendijska shema. Da študij ne bo privilegij bogatih.
 ` Nič več pri starših. Finančno dostopna stanovanja za mlade.
 ` Mnogim so rešili življenje. Jutri morda prav tebi. Policije, gasilcev, urgence, kakor tudi 

bolnišnice Brežice ne damo! 
 ` Več veljave uspešnim podjetnikom in obrtnikom.

SKUPAJ ZA REGIJO POSAVJE, KJER SE BOMO SPOSOBNI DOGOVORITI, ZA DOBROBIT VSEH 
OBČANK IN OBČANOV. PROTI POLITIKANSTVU LOKALNIH VELJAKOV. LE V SLOGI JE MOČ. 

SICER BOMO OSTALI IN POSTALI SLOVENSKI JUG, BREZ MOŽNOSTI RAZVOJA.

Zaščitili smo vse, od metuljev do ptic, od rastlin do vsega, kar si je nekdo bolj ali manj 
upravičeno zamislil. POZABILI PA SMO-SO NA ČLOVEKA IN TISTO, KAR MORA DRUŽBA 

ZAGOTOVITI, DA IMA NAŠ OBČAN LAHKO ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE. 
V stranki ROK smo si edini, da je potrebno ravno tu storiti več. 

ZA ENOTNO IN SLOŽNO POSAVJE! 

VEČ PREBERITE V NAŠEM VOLILNEM PROGRAMU NA ZLOŽENKAH IN NA NAŠI FACEBOOK STRANI!

OBČINO
KRŠKO

IN 
BREŽICE

Tamara Vonta
kandidatka za županjo Krškega

Pomembni so ljudje!
 s podporo 

OO SD in LO SMCoo

2

Naročnik: DeSUS OO Krško, CKŽ 30, 8270 Krško Naročnik oglasa je SDS, Trstenjakova ulica 8, 1000 Ljubljana
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Za 
politiko 

blizu 
ljudem.

Za 
razvoj 

podeželja.

Za nova 
delovna 

mesta.

Nova Slovenija – krščanski demokrati je demokratična politična stranka z najboljšim 
gospodarskim programom, tako za mestne kot podeželske občine. V vaši občini se 
predstavlja z listo kandidatov, ki jo podpiramo tudi poslanci NSi v Državnem zboru 
Republike Slovenije in v Evropskem parlamentu.

Spoštovane občanke in občani, vabimo vas, da na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 
oddate svoj glas za Novo Slovenijo. Zakaj? Ker imamo odgovore, kako do novih delovnih 
mest in zaposlovanja mladih;kje so razvojne priložnosti gospodarstva in podeželja; 
kako poenostaviti birokratske postopke in kako spodbuditi podjetnost, ustvarjalnost in 
sodelovanje na občinski ravni. Krščanski demokrati smo v svoj program zapisali, da se 
bomo zavzemali za učinkovitejšo občinsko upravo in prijaznejšo občino. Župan in uprava 
morata biti blizu ljudem. Kandidati in kandidatke Nove Slovenije za občinske svetnice 
in svetnike so pripravili svoj program za vašo občino na podlagi strankinega programa 
Odgovori za prihodnost. Številni gospodarstveniki, podjetniki, ekonomisti, analitiki in 
novinarji so ga ocenili kot najboljši program za izhod iz krize. Zagon gospodarstva in nova 
delovna mesta so najboljše zagotovilo za dobro socialno politiko in zmanjšanje revščine, 
tako na državni kot na lokalni ravni. Številne občine so že dokazale, da znajo učinkovito 
črpati evropska sredstva, ki v zadnjem času predstavljajo  najpomembnejši vir financiranja 
novih projektov. Z dobrim programom, s sposobnimi, poštenimi in odgovornimi občinskimi 
svetniki bo to mogoče tudi v prihodnosti, in to v vaši občini. 

Kandidatke in kandidati krščanskih demokratov se vam predstavljajo kot 
dobra izbira na letošnjih lokalnih volitvah. 

Vabimo vas, da v nedeljo, 5. oktobra, vaš glas namenite stranki 
Nova Slovenija – krščanski demokrati.

NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Različne organizacije, društva, 
osnovne šole in javni zavodi so 
v sodelovanju z Občino Krško in 
Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Krško, 
policijo ter Zvezo šoferjev in av-
tomehanikov pripravile številne 
glasbene, kulturne, rekreacijske 
dogodke, s katerimi so opozar-
jali na pomen trajnostne mobil-
nosti, na uporabo okolju prija-
znih prevoznih sredstev, pomen 
gibanja ter na javni razpravi iska-
li rešitve za drugačne prometne 

ureditve v občini. Ob tednu mo-
bilnosti je bila med drugim na-
menu predana nova, 1300 me-
trov dolga kolesarska povezava 
med Brestanico in Senovim, pa 
tudi prvo počivališče za avtodo-
me pri bazenu Brestanica. Teden 
se je z dnevom avtomobila, 22. 
septembra, zaključil z zaporo Ce-
ste 4. julija na Vidmu, na kateri 
so ustvarjali najmlajši, ter s pra-
vljičnimi svetom v starem me-
stnem jedru Krškega in koncer-
tom Bojana Cvetrežnika.

Prva ocena škode po neurju v občini Krško 
1,5 milijona evrov
Po obilnih padavinah 12. in 13. septembra, ki so v občini Krško sprožile številne plazove, med njimi več večjih, je ško-
da velika. Po prvih ocenah s terena ta znaša okoli 1,5 milijona evrov, kar pa še ni končna številka, poudarja župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko. 

Natančno oceno škode po neur-
ju bo pripravila občinska komi-
sija za oceno škode po navodilu 
Uprave RS za zaščito in reševa-
nje. Plazove si je skupaj s povelj-
nikom občinskega štaba Civilne 
zaščite in predstavniki občin-
ske uprave med drugim ogle-
dal tudi geolog Metod Kranjc, 
pa tudi poveljnik Civilne zaščite 
RS Srečko Šestan, ki je poudaril, 
da bo za sanacijo potrebna tudi 
pomoč države.
Da niso bile posledice vodne 
ujme še hujše, je zagotovo pri-
spevalo več kot sto dvajset pri-

Prijava škode
Na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje bo Občina Kr-
ško začela s popisom škode in zbiranjem prijav vse do 10. okto-
bra 2014, in sicer za kmetijska zemljišča, objekte, gradbeno inže-
nirsko infrastrukturo in delno škodo na objektih:
• za škodo na kmetijskih zemljiščih na oddelku za gospodarske 

dejavnosti v pisarni št. 403 (Magda Krošelj) ali na telefonski 
številki 49 81 319 oz. v pisarni št. 407 (Suzana Horvatiček), te-
lefonska številka 49 81 350 (s sabo prinesite parcelno številko 
oškodovanega zemljišča in subvencijsko vlogo 2014)

• za škodo na stanovanjskih objektih na oddelku za gospodarske 
dejavnosti v pisarni št. 409 (Miloš Kukovičič) ali na telefonski 
številki 49 81 309 oz. v pisarni št. 407 (Suzana Horvatiček), te-
lefonska številka 49 81 350

• za škodo na infrastrukturi v pisarni št. 219 (Damijana Dušak) 
ali na telefonski številki 49 81 305 oz. v pisarni št. 209 (Milena 
Turk) ali na telefonski številki 49 81 275.

Na pomoč ob naravni nesreči je priskočilo več kot sto dvajset pripadnikov prostovoljnih enot gasil-
skih društev in krške gasilske zveze, civilne zaščite in tehnično reševalnih ekip, izvajalcev javnih služb, 
ekip ter centra za obveščanje.

V občini Krško se je sprožilo več plazov, med njimi nekaj večjih, ki 
so ogrožali stanovanjske objekte, zalilo je več poslovnih in stano-
vanjskih objektov, poškodovani so številni odseki cest.

padnikov  prostovoljnih enot ga-
silskih društev in krške gasilske 
zveze, civilne zaščite in tehnično 

reševalnih ekip, izvajalcev javnih 
služb ekip ter centra za obvešča-
nje, ki se jim je župan na spreje-

mu 17. septembra zahvalil za ne-
sebično pomoč, ki so jo izkazali 
tudi v sosednji občini Kostanjevi-

ca na Krki. „Vi ste tisti, na katere 
se lahko vsi v občini vedno zane-
semo,“ je poudaril župan. 

Z razvojem svetovnega spleta in socialnih omrežij se je korenito 
spremenil način življenja in tudi medosebne komunikacije. Kako te 
spremembe vplivajo na razvoj otrok in mladostnikov? Kako mladim 
pomagati, da bodo izkoristili prednosti sodobne tehnologije, hkrati 
pa se bodo znali izogniti njenim pastem? O teh in podobnih vpraša-
njih bo 9.10.2014, ob 19.00 v klubu KD Krško skupaj s starši, starimi 
starši, učitelji in vzgojitelji svoje izkušnje delil zakonski in družinski 
terapevt Damijan Ganc, vodja programov Družinski center Sevnica 
in Terapevtski center Zaupanje ter moderator foruma Partnerska in 
družinska posvetovalnica na Med.Over.Net. Vabljeni!

Preizkus hoje na dva kilometra 
Zdravstveni dom Krško vabi v torek, 7. 10. 2014, ob 15.30 uri na 
pešpoti pod krškim mostom na Vidmu na preizkus hoje na dva ki-
lometra. S tem enostavnim in varnim testom boste izvedeli, kakšna 
je vaša kondicija in koliko bi bilo potrebno biti fizično aktiven, da 
bi bilo koristno za vaše zdravje. Ne pozabite na primerno, udobno 
obutev in dobro voljo. 

Vljudno vabljeni vsi, ki želite nekaj narediti za svoje zdravje!

Pot do sreče obstaja: Vpliv interneta in medijev 
na razvoj otrok in mladostnikov

Evropski teden mobilnosti zaznamoval tudi krške ulice
Pod sloganom Naše ulice, naše odločitve se je tudi v občini Krško med 16. in 22. septembrom z različnimi dogodki, ak-
tivnostmi in pridobitvami odvijal Evropski teden mobilnosti, ki je ponovno opozarjal, da vsak sam z načinom življenja 
skozi vse leto lahko prispeva k trajnostni mobilnosti in živahnejšim ulicam, na katerih bodo prednost imeli pešci, kole-
sarji in ne avtomobili.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Bre-
stanica Vlado Bezjak in predsednik sveta KS Senovo Vlado Graho-
vac so 20. septembra uradno predali namenu novo kolesarsko pot 
med Brestanico in Senovim. 

Na Dalmatinovi ulici in CKŽ v Krškem so predstavili novo prome-
tno ureditev s parkomati in dvema polnilnima postajama za elek
trična vozila.

Člani društva Sonček so preizkusili nove ureditve s klančinami na 
območju avtobusne in železniške postaje na Vidmu.

V okviru javne razprave o dru-
gačni rabi prometnih površin v 
občini je koordinatorka projek-
ta mag. Romana Pečnik med 
drugim predstavila načrte ce-
lovite prometne ureditve cone 
30 na regionalni Zdolski cesti 
pri osnovni šoli Jurija Dalmati-
na v Krškem ter nove mestne in 
s šolskimi prevozi povezane li-
nije. 

Ob dnevu brez avtomobila 22. septembra je ulica na Vidmu pripa-
dala samo otrokom iz osnovnih šol in vrtcev.

Najmlajši so si lahko privoščili igro in zabavo na ulici starega me-
stnega jedra.
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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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Muca PAMELA išče dom 
Crkljiva in igriva samička (zdra-
va, cepljena) išče topel dom pri 
prijaznih ljudeh. 

Tudi psiček TIM išče nov dom. 
Je srednje rasti, po videzu po-
doben švicarskemu planšarju in 
je zelo prijazen kuža. Star je pri-
bližno dobro leto.

ŠARPLANINKA HARIS 
5-letna psička je bila odvze-
ta zaradi zanemarjanja in išče 
nov, odgovoren dom, kjer bi 
bila enakopraven član druži-
ne. Je zelo ljubeča in  ima rada 
sprehode.

O B V E S T I L O 
o pričetku popisovanja škode  

Občina Brežice obvešča vse oškodovance, ki so imeli škodo 
na objektih in kmetijskih zemljiščih zaradi poplav med 12. in 
16.9.2014, da se  bo na osnovi sklepa Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje pričelo s popisom škode. 

Oškodovanci, ki so imeli škodo na objektih, predhodno prija-
vijo škodo na Občini Brežice, pisarna št. 13 oziroma na tele-
fonski številki 620-55-51, in sicer najkasneje do 10.10.2014. 
Na osnovi te prijave bo komisija na terenu izvedla popis škode. 

Zaradi hitrejšega popisa naj imajo oškodovanci ob prihodu ko-
misije pripravljene naslednje podatke: 
• parcelna številka, na kateri stoji poškodovani objekt, 
• neto uporabna površina objekta, 
• leto gradnje, 
• višina vode v objektu, 
• davčna št., 
• EMŠO, 
• številka transakcijskega računa.

Škoda v kmetijstvu se prijavlja samo na kmetijskih zemljiščih, 
in sicer na Občini Brežice v pisarni št. 14 ali 13. Stranka mora 
imeti s sabo parcelno številko in subvencijsko vlogo 2014. Ško-
do v gospodarstvu ocenjuje ministrstvo za gospodarski razvoj  
in tehnologijo.

Občina Brežice v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izvaja ob-
nove in modernizacije objektov domov krajanov oz. večnamenskih 
domov. V zadnjih štirih letih so bili že prenovljeni ali delno obnov-
ljeni nekateri večnamenski domovi (Sromlje, Pišece, Križe, Velika 
Dolina …). 

Investiranje v obnovo in urejanje objektov se nadaljuje, za nekate-
re projekte je občini uspelo pridobiti evropska sredstva. S prijavami 
za sofinanciranje bo Občina nadaljevala tudi v prihodnje, v kolikor 
bodo razpisana sredstva za ta namen. Zato je dolgoročno ključne-
ga pomena dobra oz. stabilna finančna situacija občine in seveda 
sposobni zaposleni, ki znajo pripraviti projekte za prijavo na razpis 
in jih pozneje tudi realizirati.

Aktualne obnove stavb po krajevnih skupnostih
Skupen cilj vseh obnov in sanacij je uporabnikom domov omogo-
čiti boljše prostorske pogoje. V teh dneh se pričenja modernizaci-
ja prosvetnega doma v Artičah, za katerega je občina uspela prido-
biti dodatna evropska sredstva. Župan občine Brežice Ivan Molan 
je dejal, da je pridobitev dodatnih evropskih sredstev iz naslova ra-
zvoja regij »izjemno velik uspeh za občinsko upravo in za občane, 
saj ta sredstva niso bila prvotno namenjena Posavju, ampak ostalim 
regijam. Ker ostale regije niso zmogle počrpati sredstev, so bila na 
voljo za posavsko regijo«. Ta razpis je tudi pokazal, kako pomemb-
no je, da je občina sposobna zagotoviti sredstva za lasten delež pri 
sofinanciranju projekta.  

Prosvetni dom Artiče
Celostna revitalitaliza-
cija in modernizacija 
zajema obnovo celotne 
notranjosti in zunanjo-
sti objekta, energetsko 
sanacijo, funkcionalne 
izboljšave in opremo.

Večnamenski 
dom Jesenice na Dolenjskem
Izdelana je projek-
tna dokumentacija 
in energetski pregled 
objekta. Na novejšem 
delu objekta je bilo za-
menjano stavbno po-
hištvo. Starejši del 
objekta (objekt KS je 
sestavljen iz dveh de-
lov) se bo rušil in gra-
dil na novo. Uredila se bo hidroizolacija za novozgrajeni in obstoje-
či del stavbe. V prihodnje se bodo urejale inštalacije. 

Stara šola Pečice
Pri obnovi je sodelo-
vala tudi Krajevna sku-
pnost. Nakup in monta-
žo stavbnega pohištva 
je izvedla KS, v lanskem 
letu so bila izvedena 
krovsko-kleparska dela 
(streha), Krajevna sku-

pnost je uredila eno učilnico, v letu 2014 pa Občina Brežice ure-
ja tudi drugo učilnico (obrtniška dela, elektro in strojne inštalacije).

Dom krajanov Velike Malence
Izdelana je projektna 
dokumentacija, izvede-
ne so bile arheološke 
raziskave in preddela 
ter pripravljalna dela 
(oporni zidovi). Načr-
ti za naprej predvide-
vajo rušitev obstoječe-
ga objekta in izgradnjo 
novega objekta v dveh 
fazah (1. faza: izgradnja objekta in ureditev pritličja, 2. faza: uredi-
tev podstrešja).

Večnamenski dom Bizeljsko
V mesecu juniju 2014 so 
se pričela dela obnove, 
zaključek del je predvi-
den jeseni 2014. Dela 
zajemajo drenažo okoli 
objekta, sanacijo zidov 
in tlakov, injiciranje sno-
vi za preprečitev nabira-
nje vlage v stenah, hi-
droizolacijo in ureditev 
inštalacij. Za sofinanciranje investicije je Občina Brežice pridobila 
sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dela 
na stavbi bodo zaključena predvidoma jeseni 2014. 

Večnamenski dom Skopice
Izvedena so bila inve-
sticijsko vzdrževalna 
dela - ureditev dvora-
ne (gradbeno obrtniška 
dela, elektroinštalacije, 
strojne inštalacije), na-
rejena fasada, ureje-
no stavbno pohištvo in 
opravljen nakup pohi-
štva za namen priredi-
tev. Urejali se bodo še prostori za kuhinjo, sanitarije ter parkirišče. 

Prostori KS Zakot-Bukošek-Trnje
Za delovanje KS so bili 
odkupljeni obnovljeni 
prostori, v tem letu pa 
je bil izveden še nakup 
parkirišča.

Obnova večnamenskih domov – 
središč življenja v krajevnih skupnostih
V občini Brežice se 24.500 prebivalcev iz 109 naselij povezuje v 20 krajevnih skupnosti, v katerih deluje čez 200 različ-
nih društev. Središča družabnega in kulturnega življenja v krajih so večnamenski domovi, kjer si pogosto prostore deli-
jo kulturna društva, krajevna skupnost in gasilci. 

TEST HOJE - PREIZKUSITE SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST
Zdravstveni dom Brežice vabi, da septembra in oktobra preveri-
te svojo telesno zmogljivost na stadionu pri Srednji ekonomski 
in trgovski šoli vsako sredo ob 15. uri. V primeru slabega vre-
mena preizkus odpade.

Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in pono-
vljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje, kot jo zmore-
te, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo tele-
sno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo 
ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo. 

Kdo se lahko testira? Vse normalno telesno dejavne odrasle osebe v sta-
rosti 20-65 let, če niso akutno bolni in nimajo bolezni, ki bi preprečevale 
hitro hojo, in če ne jemljejo zdravil, ki spreminjajo reakcijo srca na na-
por; odrasle posameznike s prekomerno telesno težo; pri mlajših od 20 
let in starejših od 65 let uporabnost in zanesljivost testa še nista potrjeni.

Priprava na preizkus: na dan preizkusa in dan prej se je potrebno izo-
gibati težjim telesnim naporom; na dan preizkusa in dan prej naj ne bi 
pili alkohola in ne uživali poživil; 2-3 ure pred testom naj ne bi jedli obil-
nejših obrokov, ne kadili in ne pili preveč kave; za preizkus se je potreb-
no udobno, športno obleči in obuti.

Izvedba: pred testom izvajalci testa svetujejo vaje za ogrevanje; hodi se 
2 km, hitro in odločno, roke naj se gibljejo skladno s hojo; udeleženci 
uporabljajo svoj običajen način hoje, tekmovalna hoja in tek nista do-
voljena;  ritem hoje naj bo ves čas enak.

INFORMACIJE: Zdravstveni dom Brežice, Benjamina Šuler, 
07-4991-454, e-pošta: benjamina.suler@zd-brezice.siwww.brezice.si
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1. SREČKO OCVIRK 
 Datum rojstva: 05.11.1969
 Naslov: Podvrh, Podvrh 31
 Poklic: Ing. kmetijstva
 Delo: Župan
 Predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

  
2. STANISLAV KRANJEC  
 Datum rojstva: 21.10.1962
 Naslov: Vranje, Vranje 5
 Poklic: Inženir gradbeništva, arhitekt
 Delo: Arhitekt
 Predlagatelj: MIROSLAVA KRANJEC - MIRT 
  IN SKUPINA VOLIVCEV

  
3. JANEZ ŠERJAK  
 Datum rojstva: 07.06.1958
 Naslov: Sevnica, Kladnikova ulica 5
 Poklic: Ekonomist
 Delo: Samostojni podjetnik, direktor
 Predlagatelj: ROK PETANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

  
4. JOŽEF ROŠTOHAR  
 Datum rojstva: 07.04.1952
 Naslov: Selce nad Blanco, Selce nad Blanco 10
 Poklic: Trgovski poslovodja
 Delo: Upokojenec
 Predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

2. STRANKA MIRA CERARJA
1. STANE MOŽIČ, 01.09.1964, Ledina, Ledina 80
2. VESNA BEVC, 06.11.1981, Trnovec, Trnovec 11a
3. RADE IVKOVIĆ, 02.02.1956, Blanca, Blanca 41

3. NEODVISNA LISTA VZTRAJNIH IN RAZUMNIH – KRANJEC
1. STANISLAV KRANJEC, 21.10.1962, Vranje, Vranje 5
2. TJAŠA TUHTAR, 30.05.1991, Orehovo, Orehovo 90
3. FRANC ZORKO, 17.11.1962, Vranje, Vranje 2
4. MILENA JERE, 11.01.1961, Pečje, Pečje 1b
5. DRAGICA MEŠIČEK, 23.01.1961, Krajna Brda,  

Krajna Brda 15a
6. MIROSLAVA KRANJEC - MIRT, 22.03.1965, Vranje, Vranje 5
7. ALOJZ TUHTAR, 13.04.1966, Orehovo, Orehovo 90

5. LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
1. VANJA ŽULIČ, 16.07.1987, Trnovec, Trnovec 16
2. MATEJ KRAJNC, 24.08.1983, Zabukovje nad Sevnico, 

Zabukovje nad Sevnico 16c
3. MARTINA DREMŠAK, 26.10.1980, Lončarjev Dol,  

Lončarjev Dol 10
4. ZORAN CVAR, 03.10.1958, Loka pri Zidanem Mostu,  

Loka pri Zidanem Mostu 27
5. IRENA KOTESKA, 22.09.1958, Loka pri Zidanem Mostu, Loka 

pri Zidanem Mostu 62
6. MARTIN MARKO, 20.12.1961, Kladje nad Blanco,  

Kladje nad Blanco 2a
7. MOJCA PROSENC, 28.09.1975, Šentjur na Polju,  

Šentjur na Polju 27

6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. SREČKO OCVIRK, 05.11.1969, Podvrh, Podvrh 31
2. MAJDA JAZBEC, 15.05.1964, Drožanje, Drožanje 13
3. BOŽIDAR BECI, 26.01.1965, Razbor, Razbor 44
4. HERMINA ŠANTEJ, 07.09.1973, Loka pri Zidanem Mostu, 

Loka pri Zidanem Mostu 62a
5. DAVID DIVJAK, 25.04.1989, Kladje nad Blanco,  

Kladje nad Blanco 27
6. DARJA POMPE, 01.01.1974, Ledina, Ledina 85
7. ROMAN ŽVEGLIČ, 03.04.1964, Stržišče, Stržišče 4

7. SOCIALNI DEMOKRATI
1. JOŽEF ROŠTOHAR, 07.04.1952, Selce nad Blanco,  

Selce nad Blanco 10
2. JOŽICA ARNŠEK, 11.12.1959, Zabukovje nad Sevnico, 

Zabukovje nad Sevnico 76
3. BOŽIDAR ARNŠEK, 28.02.1960, Zabukovje nad Sevnico, 

Zabukovje nad Sevnico 76
4. MARJETA MEKE, 09.12.1963, Kladje nad Blanco,  

Kladje nad Blanco 6
5. CVETKO ABRAM, 12.04.1966, Mrzla Planina,  

Mrzla Planina 20
6. IVONA ABRAM, 06.12.1957, Poklek nad Blanco, Poklek nad 

Blanco 38
7. JANEZ RADEJ, 30.11.1949, Blanca, Blanca 107

8. ZDRUŽENA LEVICA - STRANKA TRS
1. MARJAN GOBEC, 25.08.1958, Okroglice, Okroglice 6
2. LADISLAVA GRILC, 19.05.1953, Krajna Brda, Krajna Brda 44b
3. ZMAGOSLAV GRABRIJAN, 22.01.1955, Podgorica, 

Podgorica 53
4. ERIKA ZALEZINA, 06.06.1943, Orešje nad Sevnico, Orešje 

nad Sevnico 27a
5. JANEZ KOŠAR, 23.04.1943, Žigrski Vrh, Žigrski Vrh 8a

9. DESUS 
 
1. LUDVIK CESAR, 20.03.1957, Razbor, Razbor 8c
2. BETKA SALMIČ, 01.07.1966, Orešje nad Sevnico, Orešje nad 

Sevnico 20a
3. ŠTEFAN JAZBEC, 23.12.1951, Zabukovje nad Sevnico, 

Zabukovje nad Sevnico 8

10. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 
 
1. ANDREJ HAFNER, 26.07.1985, Orehovo, Orehovo 78
2. MARINKA SLAK, 22.09.1984, Podgorje ob Sevnični, 

Podgorje ob Sevnični 28
3. JOŽE AŠIČ, 09.02.1946, Selce nad Blanco, Selce nad Blanco 4

11. ZDRUŽENI 
 
1. DRAGO MIRT, 01.01.1952, Blanca, Blanca 62

12. ZA NAPREDEK IN SPREMEMBE 
 
1. FRANC PAVLIN, 14.01.1956, Blanca, Blanca 93

2. VOLILNA ENOTA
(mesto Sevnica)

V 2. volilni enoti se voli 7 (sedem) članov občinskega sveta

1. SDS
1. TANJA NOVŠAK, 02.06.1965, Sevnica, Pod Vrtačo 19
2. MIRAN GRUBENŠEK, 08.06.1961, Sevnica,  

Kvedrova cesta 6a
3. SANJA SLEMENŠEK, 09.12.1993, Sevnica, Cankarjeva ulica 7
4. DRAGO JAZBEC, 19.11.1957, Sevnica, Glavni trg 33
5. VESNA POVŠE, 03.02.1978, Sevnica, Drožanjska cesta 57
6. KRISTJAN ŠPAN, 21.10.1991, Sevnica, Pot na Zajčjo goro 72a
7. IRIS ŽUČKO, 28.01.1992, Sevnica, Naselje heroja Maroka 27

2. STRANKA MIRA CERARJA
1. DANICA BOŽIČ, 07.08.1955, Sevnica, Planinska cesta 31
2. MILENA KROŠELJ, 05.03.1961, Sevnica, Ribniki 62
3. BENJAMIN KREJAN, 08.08.1985, Sevnica,  

Naselje heroja Maroka 24

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE SEVNICA

SEZNANITEV OBČANOV O LOKALNIH VOLITVAH
Redne volitve v občinske svete, 
volitve županov ter volitve čla-
nov svetov krajevnih skupnosti 
bodo 5. oktobra 2014. Glaso-
vanje bo potekalo med 7.00 in 
19.00 uro na voliščih, ki jih je do-
ločila Občinska volilna komisija 
Občine Sevnica. 

Volivci bodo obveščeni o volišču, 
na katerem bodo lahko glasova-
li. Volivec mora imeti s seboj 
osebni dokument, po možnosti 
pa tudi obvestilo občinske volil-
ne komisije.

Volivce, ki bodo na dan glasova-
nja odsotni, obveščamo, da bo 
predčasno glasovanje potekalo 
na Občini Sevnica, v sejni sobi, in 
sicer v torek, 30.9., sredo, 1.10., 
in četrtek, 2.10.2014, od 7.00 do 
19.00 ure.

Volivci, ki so v domovih za sta-
rejše občane, pa nimajo stalne-
ga prebivališča v domu, ter voliv-
ci, ki bodo na dan glasovanja na 
zdravljenju v bolnišnici ali zdra-
vilišču ali bodo v priporu, lahko 
glasujejo po pošti, če sporočijo 
Občinski volilni komisiji najka-

sneje deset dni pred dnem gla-
sovanja, to je do 24.9.2014, da 
želijo glasovati na tak način.

Volivec, ki se zaradi bolezni ne 
more osebno zglasiti na volišču, 
v katerem je vpisan v volilni ime-
nik, lahko glasuje pred volilnim 
odborom na svojem domu, če 
svojo namero sporoči Občinski 
volilni komisiji najpozneje tri dni 
pred dnem glasovanja, to je do 
1.10.2014.

Prav tako morajo volivci, ki želijo 
glasovati na volišču, ki je dosto-

pno invalidom, to sporočiti Ob-
činski volilni komisiji najpozneje 
tri dni pred dnem glasovanja, to 
je do 1.10.2014.

Na dan splošnega glasovanja, to 
je 5. oktobra 2014, ne bo mogo-
če vlagati pisnih ali ustnih zah-
tev za takšna glasovanja. Upo-
števajo se samo vloge, ki bodo 
prispele do zgoraj navedenih 
datumov.

Občinska volilna komisija
Občine Sevnica

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA OBČINE 
SEVNICA NA LOKALNIH VOLITVAH 5.10.2014

SEZNAM LIST KANDIDATOV 
ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SEVNICA 

NA LOKALNIH VOLITVAH

1. VOLILNA ENOTA
(Blanca, Čanje, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, 

Selce nad Blanco, Dolnje Brezovo, Loka pri Zidanem Mostu z 
naselji Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice, Račica, 
Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica, Drožanje, Gornje 
Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad 
Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Žigrski Vrh, Žurkov Dol, 
Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, 

Vranje in Zabukovje nad Sevnico)

V 1. volilni enoti se voli 7 (sedem) članov občinskega sveta.

1. SDS
1. GREGOR KORENE, 08.01.1982, Žigrski Vrh, Žigrski Vrh 32
2. ZDENKA DERNOVŠEK, 23.05.1975, Razbor, Razbor 30
3. BOŠTJAN OSTROVRŠNIK, 26.11.1974, Loka pri Zidanem 

Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 50
4. MERI KELEMINA, 29.07.1960, Blanca, Blanca 48
5. ZVONKO TUHTAR, 13.09.1955, Orehovo, Orehovo 89
6. MARJAN LOČIČNIK, 25.11.1964, Poklek nad Blanco,  

Poklek nad Blanco 126
7. KARMEN KLAVŽAR, 29.07.1983, Blanca, Blanca 64
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3. NEODVISNA LISTA VZTRAJNIH IN RAZUMNIH – KRANJEC
1. BRANKA MOTORE, 24.06.1966, Sevnica, Kvedrova cesta 9b
2. MARJETKA KUHAR, 10.06.1968, Sevnica, Kvedrova cesta 35
3. MITJA VAVTAR, 29.01.1990, Sevnica, Florjanska ulica 25a

4. BREDA DRENEK SOTOŠEK – NEODVISNA KANDIDATKA
1. BREDA DRENEK SOTOŠEK, 18.10.1947, Sevnica, Drožanjska 

cesta 68, Mag. farm. spec.

5. LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA
1. JANEZ ŠERJAK, 07.06.1958, Sevnica, Kladnikova ulica 5
2. NATALIJA HOSTNIK, 07.03.1976, Sevnica,  

Cesta na Dobravo 53
3. ROK PETANČIČ, 05.10.1981, Sevnica, Trg svobode 32
4. DARINKA AVGUŠTIN, 11.12.1958, Sevnica,  

Planinska cesta 50a
5. JERNEJ JUG, 27.11.1978, Sevnica, Savska cesta 20a
6. DRAGO ŽNIDARŠIČ, 30.09.1965, Sevnica,  

Drožanjska cesta 38
7. SONJA BOBEK SIMONČIČ, 02.09.1965, Sevnica,  

Stanetova ulica 6

6. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, 04.12.1955, Sevnica,  

Bohorska ulica 17
2. FRANČIŠKA ZEMLJAK, 05.02.1949, Sevnica, Ribniki 26
3. GREGA VAVTAR, 08.11.1986, Sevnica, Glavni trg 8
4. IRENA KLENOVŠEK, 21.09.1962, Sevnica,  

Naselje heroja Maroka 25
5. PAVEL ZAGODE, 08.05.1950, Sevnica, Grič 15
6. JOŽICA TRAVEN, 19.01.1960, Sevnica, Glavni trg 3
7. ZVONE KOŠMERL, 30.09.1958, Sevnica, Pod Vrtačo 18

7. SOCIALNI DEMOKRATI
1. STANISLAVA ŽIČKAR, 07.08.1970, Sevnica,  

Cankarjeva ulica 7
2. DEJAN KRALJ, 24.03.1971, Sevnica, Drožanjska cesta 82
3. VITA SIMONČIČ, 04.11.1989, Sevnica, Stanetova ulica 6
4. MIHAEL DUVNJAK, 19.09.1964, Sevnica, Cesta na grad 23
5. ANA JELANČIČ, 08.03.1959, Sevnica, Ribnika 12
6. DANILO BREČKO, 12.04.1983, Sevnica,  

Naselje heroja Maroka 24
7. JELKA ROBAR, 31.10.1960, Sevnica, Cesta na grad 33

8. ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS
1. SAŠO JEJČIČ, 30.04.1954, Sevnica, Kajuhova ulica 21
2. NATAŠA BERŠNAK, 28.03.1972, Sevnica, Ob gozdu 27
3. MIRAN JURŠIČ, 25.03.1978, Sevnica, Drožanjska cesta 39a
4. BRANKA BOGOVIČ, 23.04.1934, Sevnica, Grič 2
5. MARTIN BEDRAČ, 24.03.1974, Sevnica, Florjanska ulica 87
6. INES VERŠEC, 28.01.1989, Sevnica, Drožanjska cesta 35

9. DESUS
1. JOŽEF ŽNIDARIČ, 03.02.1948, Sevnica, Naselje heroja 

Maroka 4
2. VLASTA DERGAN, 05.07.1966, Sevnica, Cesta na grad 26a
3. IVAN BIDERMAN, 12.02.1945, Sevnica,  

Pot na Zajčjo goro 75
4. ANA DERNAČ, 03.05.1942, Sevnica, Ribniki 54
5. FRANC PIPAN, 12.10.1941, Sevnica, Cesta na Dobravo 24
6. JOŽEFA KOZINC, 10.03.1948, Sevnica,  

Naselje heroja Maroka 4

10. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MATJAŽ TRAVEN, 09.11.1973, Sevnica, Drožanjska cesta 103
2. MATILDA TOMAŽIN, 27.08.1962, Sevnica,  

Kvedrova cesta 50
3. ROBERT KAŠE, 29.01.1966, Sevnica, Cesta na grad 27
4. IVANA TRAVEN, 10.05.1952, Sevnica, Florjanska ulica 47a
5. BLAŽ JENE, 17.01.1967, Sevnica, Kvedrova cesta 45

11. ZDRUŽENI
1. JURIJ ORAČ, 16.04.1960, Sevnica, Kozjanska ulica 11

3. VOLILNA ENOTA

(Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, 
Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, 
Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju, 

del naselja Križišče (od hišne številke 1 do 3 ter od hišne številke 8 
do 13), Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje 

Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika 
Hubajnica, Znojile pri Studencu, Arto, Brezovo, Hudo Brezje, 

Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri Studencu, Rovišče pri Studencu, 
Studenec in Zavratec)

V 3. volilni enoti se voli 5 (pet) članov občinskega sveta.

1. SDS 
 
1. TOMAŽ LISEC, 19.02.1978, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 104
2. ANA SLAPŠAK GORINŠEK, 23.08.1952, Boštanj, Boštanj 24b
3. UROŠ GORENC, 28.04.1981, Studenec, Studenec 71
4. BRIGITA KARLOVŠEK, 19.08.1962, Kompolje, Kompolje 4
5. ALOJZ UDOVČ, 19.05.1954, Jelovec, Jelovec 7

2. STRANKA MIRA CERARJA 
 
1. DANE HRIBAR, 01.04.1981, Boštanj, Dolenji Boštanj 62a
2. MATEJA ŠUNTA, 19.09.1977, Boštanj, Dolenji Boštanj 55
3. ALOJZ ZALAŠČEK, 09.12.1952, Boštanj, Boštanj 53

5. LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA 
1. JOŽE UDOVČ, 21.01.1953, Boštanj, Boštanj 17c
2. MIRA ŠRAJ, 23.11.1957, Boštanj, Boštanj 9a
3. DAVID KOZINC, 18.09.1985, Dolnje Impolje,  

Dolnje Impolje 5
4. MATEJA PRAH, 31.08.1975, Boštanj, Boštanj 30
5. IVAN TABOR, 24.09.1968, Šmarčna, Šmarčna 13a

6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 
1. VINCENC KNEZ, 05.04.1962, Šmarčna, Šmarčna 17
2. TJAŠA METELKO, 11.10.1991, Hudo Brezje, Hudo Brezje 16
3. JANOŠ JANC, 25.08.1966, Arto, Arto 5
4. STANKA LISEC, 25.04.1990, Lukovec, Lukovec 18
5. JANEZ DIVJAK, 21.01.1966, Dolnje Orle, Dolnje Orle 1

7. SOCIALNI DEMOKRATI 
 
1. VILI ZUPANČIČ, 07.11.1963, Boštanj, Boštanj 12
2. MARIJA NOVAK, 24.11.1979, Studenec, Studenec 19
3. ROMAN NOVŠAK, 25.08.1955, Boštanj, Dolenji Boštanj 3
4. VALERIJA MOŽIC, 19.09.1994, Boštanj, Dolenji Boštanj 7a
5. ĐEMAL HADJIJALI, 24.04.1973, Boštanj, Dolenji Boštanj 69

8. ZDRUŽENA LEVICA - STRANKA TRS 
 
1. TILEN JAZBINŠEK, 03.02.1988, Radna, Radna 20
2. SANJA MARTIĆ, 02.09.1989, Log, Log 20
3. MARJETICA ZAJC, 29.01.1950, Mrtovec, Mrtovec 2c

9. DESUS 
 
1. JANEZ LEVSTIK, 24.04.1952, Mrtovec, Mrtovec 9a
2. MARIJA JONOZOVIČ, 17.04.1945, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 20b
3. JANEZ STEGENŠEK, 15.03.1949, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 20d
4. MAJDA MURN, 15.09.1948, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 56
5. FRANC MURENC, 24.01.1950, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 122

10. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 
 
1. GREGOR SIMONČIČ, 09.03.1971, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 33
2. MARIJA SIMONČIČ, 12.01.1975, Dolenji Boštanj,  

Dolenji Boštanj 33
3. JOŽE ŠINKOVEC, 09.01.1948, Šmarčna, Šmarčna 24

11. ZDRUŽENI 
 
1. KLEMEN BEC, 09.12.1984, Vrh pri Boštanju,  

Vrh pri Boštanju 31

4. VOLILNA ENOTA

(Brezje, Gabrijele, Goveji Dol, Hinjce, Krmelj, del naselja Križišče 
(od hišne številke 4 do 7), Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, 

Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, 
Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik, 

Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik, Drušče, Jeperjek, Kaplja 
vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje pri 

Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, 
Škovec, Telče, Telčice, Trščina, Tržišče, Vrhek, Zgornje Mladetiče in 

Zgornje Vodale)

V 4. volilni enoti se voli 6 (šest) članov občinskega sveta.

1. SDS 
 
1. IVAN OREŠNIK, 15.02.1973, Osredek pri Krmelju,  

Osredek pri Krmelju 1
2. IRENA DOBNIK, 05.03.1966, Krmelj, Krmelj 24
3. DRAGO BERK, 10.01.1951, Gabrijele, Gabrijele 1a
4. FERDI KOVAČ, 09.05.1963, Tržišče, Tržišče 47a
5. KATJA REPŠE, 03.05.1988, Šentjanž, Šentjanž 56
6. MATEJA GAČNIK, 03.05.1977, Škovec, Škovec 14

2. STRANKA MIRA CERARJA 
 
1. MATJAŽ GOLOB, 23.11.1971, Tržišče, Tržišče 11d
2. IRENA KLUKEJ, 05.05.1974, Vrhek, Vrhek 7a
3. MILAN POLJANC, 31.01.1971, Gabrijele, Gabrijele 74a
4. ROMANA STARINA, 06.03.1973, Krmelj, Krmelj 30
5. ROBERT MLAKAR, 16.07.1972, Telče, Telče 14

5. LISTA JANEZA ŠERJAKA ZA OBČINO SEVNICA 
1. DEJAN HOČEVAR, 10.03.1972, Krmelj, Krmelj 24c
2. JASMINA PODLESNIK, 10.07.1987, Šentjanž, Šentjanž 58
3. ANTON JANEŽIČ, 02.08.1968, Skrovnik, Skrovnik 15
4. MATEJA SITAR, 07.10.1987, Spodnje Vodale,  

Spodnje Vodale 14
5. ROK VODENIK, 24.05.1977, Pijavice, Pijavice 10
6. KSENJA DERMELJ, 21.08.1974, Budna vas, Budna vas 11

6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 
1. JANEZ KUKEC, 29.07.1962, Tržišče, Tržišče 11e
2. DANICA KRAMŽAR, 30.04.1974, Kamenško, Kamenško 5
3. BRANKO KEBER, 12.10.1957, Birna vas, Birna vas 13
4. MARINKA ŠUŠTARŠIČ, 02.12.1964, Polje pri Tržišču,  

Polje pri Tržišču 20a
5. STANISLAV ERMAN, 20.11.1957, Šentjanž, Šentjanž 92
6. CILKA KRANJC, 01.10.1963, Budna vas, Budna vas 26a

7. SOCIALNI DEMOKRATI 
1. RADO KOSTREVC, 21.02.1961, Krmelj, Krmelj 86
2. SLAVICA MIRT, 08.06.1958, Hinjce, Hinjce 10
3. ANDRAŽ ZUPANČIČ, 08.08.1987, Krmelj, Krmelj 84
4. VLADKA BLAS, 25.02.1966, Pavla vas, Pavla vas 19
5. DEJAN SKOPORC, 29.10.1977, Koludrje, Koludrje 7b
6. RENATA OSRAJNIK, 04.12.1963, Krmelj, Krmelj 89

8. ZDRUŽENA LEVICA - STRANKA TRS 
1. TEREZIJA REPOVŽ, 27.02.1944, Birna vas, Birna vas 9
2. STANKO SLAPŠAK, 25.05.1943, Krmelj, Krmelj 83

9. DESUS 
1. VINCENC SITAR, 23.02.1958, Zgornje Vodale,  

Zgornje Vodale 7
2. ANA KOS, 28.01.1947, Krmelj, Krmelj 101
3. CIRIL KRIŠTOF, 24.04.1950, Hinjce, Hinjce 1
4. VANDA GORENJC, 03.07.1953, Šentjanž, Šentjanž 42
5. JOŽEF JUSTINEK, 23.02.1945, Šentjanž, Šentjanž 82
6. KAROLINA TRATAR, 02.11.1948, Pavla vas, Pavla vas 44

10. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 
1. MELITA BUNDERŠEK, 11.09.1973, Kladje pri Krmelju,  

Kladje pri Krmelju 10
2. JOŽE JENE, 31.03.1956, Kaplja vas, Kaplja vas 6a

11. ZDRUŽENI 
1. KARMEN HRIBAR, 27.01.1979, Cerovec, Cerovec 27
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JANI MODER KVARTET
koncert iz Jazz – etno cikla

Jani Moder – kitare, Robert Jukič – električni baby bas, 
Marko Črnčec – rhodes, Klemens Marktl (A) – bobni, tolkala

sobota, 27.9., ob 20. uri
Klub KDK

POGOVORNI VEČERI 
V KAVARNI GRAD RAJHENBURG

GOSTJA
MARGARETA MARJETIČ

četrtek, 2.10., ob 19. uri,
rezervacije miz v kavarni (07) 620 42 19

Delavnica na Gradu Rajhenburg

DELAVNICA KOVANJA 
NAKITA IN KOVANCEV

Mentor: Franc Černelič
sobota, 4.10., od 10. ure dalje

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 16. septembra v 
Domu kulture pripravila odprtje likovne razstave z naslovom Pa-
noramski likovni mozaik, ki je nastal na likovni koloniji 13. sep-
tembra, ko je deževje v popoldanskih urah le dovolilo likovno 
ustvarjanje 15 ljubiteljskim slikarjem iz Društva likovnikov Bre-
žice in Likovne družine KD Franc Bogovič Dobova.

Vodja brežiške izpostave Simona Rožman Strnad je prisotne 
spomnila, da je ravno naokrog leto, odkar je Dom kulture Breži-
ce prenovljen in preimenovan ter posebej poudarila pomen raz-
stavnih prostorov, ki postajajo pomembno zatočišče likovnim 
vsebinam. Kot je še dejala, želijo v zadnjih letih kolonije osveži-
ti z mentorji – likovnimi pedagogi in umetniki mlajših genera-
cij iz našega okolja. Dvakrat so gostili Urško Jekler, letos pa so 
sodelovanje ponudili akademskemu slikarju Gregorju Smuko-
viču, ki je povedal, da je vsak udeleženec dobil nalogo, da nasli-
ka točno določen del panorame. Tako razstavljena dela gledalcu 
omogočajo panoramski pogled lokacije slikanja. V spodnjem raz-
stavnem prostoru gledalec vidi panoramo mestnega jedra pred 
občinsko zgradbo, v zgornjem prostoru pa panoramo v parku 
pri Rokovi cerkvi. Udeleženci so slikali v akrilu, mešani tehniki 
ali ogljem in so se odločili za enak format likovnih del – 50 x 70 
centimetrov. Odprtje razstave pa je bila tudi priložnost za uživa-
nje ob petju Rudolfa Strnada.  N. Jenko Sunčič

Kopališče v naselju Njivice, ki 
je bilo zgrajeno leta 1956, je 
arhitekt Franc Cacak obliko-
val za potrebe podjetja Radeče 
papir, in sicer kot rezervoar po-
žarne vode. Po zaključeni gra-
dnji so ugotovili, da bi bil bazen 
lahko namenjen tudi kopanju. 
Kasneje je radeško kopališče, 
ki v poletnem času dnevno lah-
ko sprejme okoli 250 kopalk in 
kopalcev, veljalo za eno najmo-
dernejših in najlepših, danes 
pa predstavlja tudi pomemb-
no arhitekturno dediščino. 

V letošnjem septembru pa je 
ta radeški biser postal eno-
dnevno središče likovne kolo-
nije Društva ljubiteljev likovne 
umetnosti Radeče. Ljubiteljski 
slikarji in slikarke, ki so ustvar-
jali svoja slikarska dela 6. sep-
tembra v družbi dežnih kapljic, 
so le-ta postavili teden dni ka-
sneje na ogled v razstaviščnem 
prostoru radeškega kulturne-

SENOVO - V Domu XIV. divizije na Senovem je 20. septembra fol-
klorna sekcija DKD Svoboda Senovo organizirala kulturni večer, 
ki že po tradiciji nosi naslov Folklora brez meja. Na dogodku so 
nastopili člani in članice domače folklorne skupine, ki so, tako 
kot vedno, navdušili domače občinstvo. V goste pa so tokrat po-
vabili hrvaške folkloriste iz KUD Hruševac Kupljenski, ki delu-
jejo v okviru mesta Zaprešić. Skupina, ki ji predseduje Stjepan 
Đurinski, je bila ustanovljena leta 1998 in ima 50 aktivnih čla-
nov. Prireditev je domiselno in izbrano povezoval domačin An-
ton Petrovič.  M. Hrvatin

Slikali »biser na Njivicah«
RADEČE – Za eno redkih slovenskih letnih kopališč, ki leži na hribu, domačinke in domačini radi uporabijo 
besedno zvezo »biser na Njivicah«. V letošnjem septembru so njegove motive ujeli na slikarsko platno čla-
ni Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče.

ga doma s krajšo otvoritveno 
slovesnostjo. »Že deseto leto 
zapovrstjo smo pripravili li-
kovno kolonijo v okviru občin-
skega praznika in jo obeležili z 
razstavo. Doslej smo na ogled 
postavili slike mesta Radeče, 
starega mestnega jedra, šole, 

trga, Plečnikovega spomenika, 
Svibna, Čimerna, Brunka, Loke 
pri Zidanem Mostu, Močilne-
ga in nekaterih drugih okoli-
ških vasi pa tudi naše prelepe 
Save in železnega mostu, ki le-
tos praznuje častitljivo 120-le-
tnico,« je na otvoritvi predsta-

vljala dela preteklih let Metka 
Rozman in dodala, da je zelo 
vesela, ker je kljub slabemu 
vremenu uspela tudi letošnja, 
jubilejna likovna kolonija, če-
prav z manjšim številom ude-
leženk oz. udeležencev. Na 
odprtju razstave je namenila 
nekaj prijaznih besed razsta-
vljalkam in razstavljalcem ter 
obiskovalkam in obiskovalcem 
še županja Rafaela Pintarič, v 
glasbenem delu programa pa 
se je na kitari predstavil uče-
nec GŠ Laško-Radeče Patrik 
Kmetič.

S svojimi slikami, ki bodo na 
ogled do konca oktobra, se 
predstavljajo Zala Brus, Mari-
ja Oven, Boris Koteski, Mojca 
Musar, Irena Zgonc in Boris 
Kos ter gostujoči slikar, član 
krškega društva likovnikov 
OKO Zdravko Červ iz Straže 
pri Novem mestu. 
 S. Radi

Panoramski likovni mozaik

Del udeleženk kolonije ob razstavljenih slikah

Senovska folklora brez meja

V razstaviščnem prostoru radeškega kulturnega doma je na 
ogled razstava letošnje 10. likovne kolonije Društva ljubite-
ljev likovne umetnosti Radeče.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Anine glasbene večere, ki so se v le-
tošnjih poletnih mesecih v tukajšnji cerkvici sv. Ane v organiza-
ciji leskovškega kulturnega društva in župnije zvrstili 12. leto 
zapored, je 19. septembra s koncertom zaključil Posavski kvar-
tet saksofonov. Kvartet sestavljajo Radečan Jure Knez (sopran 
saksofon), Eva Kotar (alt saksofon) in Anže Rupnik (bariton 
saksofon) iz Sevnice ter Matjaž Škoberne (tenor saksofon), 
profesor saksofona na krški in sevniški glasbeni šoli. Zasedba, 
sestavljena iz prekaljenih glasbenikov, ki se študijsko in profesi-
onalno posveča igranju, na raznih tekmovanjih doma in v tujini 
pa člani posegajo po najvišjih priznanjih, deluje dobro leto. Za-
dnji Anin večer je povezovala Petra Rep Bunetič. 
 B. M., foto: Sv. M.

Saksofonisti zaokrožili Anine večere

Posavski kvartet saksofonov
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Četrtek, 25. 9.

• ob 16.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: vodenje po raz-
stavi, ob 17.00: predavanje 
Tomaža Goloba »Obnova 
gradu Brežice«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: zaključni dogodek ro-
kodelskega septembra, ki je 
posvečen Dnevom evropske 
kulturne dediščine - razsta-
va izbranih del z vseh treh 
razstav, učna ura ročnih del z 
gospo učiteljico Ano Schmi-
dinger Romih

Petek, 26. 9.

• ob 17.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
predstavitev razglednične 
dopisnice ob 100. obletni-
ci vodovodnega stolpa in 
znamk s plemiškimi grbi

• ob 17.00 v MC Krško: delav-
nica Ableton live

• ob 17.00 v MC Krško: med-
kulturna kuharska delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: igre na igrišču

• ob 18.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: koncert 
domoljubnih pesmi »Bodi 
zdrava, domovina« v izved-
bi MoPZ Svoboda Brestani-
ca in gostov, ob 100-letnici 1. 
svetovne vojne

• ob 18.00 v galeriji v Voja-
šnici Jerneja Molana Cerklje 
ob Krki: odprtje samostojne 
razstave Sare Daničič »Lepo-
te narave«

• ob 18.00 v Kulturni dvo-
rani Sevnica: predavanje in 
predstavitev knjige »Zdrav-
nik zdravi, narava ozdravi«, 
vstop prost

• ob 18.00 v MT Raka: večer 
smeha

• ob 19.00 v viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: prireditev ob svetovnem 
dnevu srca

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
v Šentjanžu: otroška gleda-
liška predstava »Volk in ko-
zlički« v izvedbi najmlajših 
članov KUD Budna vas

• ob 19.00 v kavarni Bern-
hard v Mencingerjevi hiši 
v Krškem: koncert zasedbe 
DaBlaBlues

• ob 19.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
odprtje 10. prenovljene po-
stavitve v Grafičnem kabine-
tu Bogdana Borčiča - Dachau

Sobota, 27. 9.
• ob 9.00 na gradu Sevnica: 

srednjeveški dan z grajsko 
tržnico starin in unikatnih 
izdelkov ter dan odprtih vrat 
Gradu Sevnica

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav

• ob 9.30 v MT Raka: izdelaj-
mo igračo

• ob 10.00 na sevniški tržni-
ci: voden pohod po mestu 
Sevnica ob svetovnem dne-
vu turizma

• ob 10.00 in 12.00 pred Me-
stno hišo Brežice: brezplač-
na vodstva po brežiških zna-
menitostih

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: WII party

• ob 18.00 na gradu Podsre-
da: odprtje fotografske raz-
stave »Raziskovanja 2 - pisa-
ni svet« fotografinje Andreje 
Ravnak

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Jani Moder kvarteta, 
iz jazz – etno cikla

• ob 20.00 v MT Podbočje: ve-
černi kino pod zvezdami

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Final Approach 
in Harry

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: salsa večer

Nedelja, 28. 9.

• ob 10.00 na strelišču pri lo-
vskem domu Dobova na Pu-
stačah: dobrodelna tekma v 
streljanju na glinaste golobe

• od 10.00 do 16.00 na trgu v 
Šentjanžu: šentjanška tržni-
ca in otvoritev razstave Ar-
tEko Šentjanž 2014

• ob 11.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: Olimpij-
ske igre - priložnost za spo-
znavanje drugih kultur, go-
stje: Primož Kozmus, Leda 
Krošelj in Lara Omerzu

• ob 15.00 v brestaniški bazi-
liki: sklepni del praznovanja 
100. obletnice bazilike

• od 16.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: je-
senska muzejska delavnica 
– krške šole, vodita: Alenka 
Černelič Krošelj in dr. He-
lena Rožman, delavnica je 
brezplačna

Torek, 30. 9.
• od 10.00 do 18.00 v Po-

savskem muzeju Brežice: 
»Vljudno vabljeni, nič silje-
ni!« - dan muzeja, 65 let Po-
savskega muzeja in 75 let 
posavskega muzealstva; ob 
19.00: slovesnost v Viteški 
dvorani

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: zaključek projekta 
»Kdor bere, je car!« z Andre-
jem Rozmanom - Rozo 

• ob 19.00 v MC Krško: brez-
plačna predstavitev vadbe 
Biodanza

Sreda, 1. 10.
• od 9.00 do 15.00 v Centru 

Sonček Krško (Ulica MDB 18, 
Leskovec): dan odprtih vrat 

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje Mete Vr-
hunc »Zdrava hrana je zdra-
vilo«, vstop prost

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Sanje Lon-
čar »Kako hrana vpliva na 
vaše zdravje?«

Četrtek, 2. 10.
• ob 9.00 v laboratoriju za 

medicinsko biokemijo in 
krvni banki Splošne bolni-
šnice Brežice: dan odprtih 
vrat slovenskih kliničnih la-
boratorijev

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: glasbeno-lutkovna 
predstava »Maček Kazimir 
in miška Valentina«

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Arti-
če: Artiški dnevi 2014 – Mla-

di v turizmu se predstavijo
• ob 18.00 v župnijski vero-

učni učilnici Cerklje ob Krki: 
Afrika - kjer življenje teče 
drugače, gosta: misijonarja 
Anka Burger in Danilo Lisjak

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: otvoritev razsta-
ve likovnega natečaja »Igri-
va dediščina v občini Krško«

• ob 19.00 v kavarni gradu 
Rajhenburg v Brestanici: po-
govorni večer, gostja: Marga-
reta Marjetič

• ob 19.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: 
otvoritev razstave »50 let 
Društva likovnikov Brežice«

Petek, 3. 10.

• ob 10.00 v Knjižnici Sev-
nica: odprtje razstave del 
Doma upokojencev Sevnica 
in učencev OŠ Boštanj

• ob 17.00 pri stari OŠ Bušeča 
vas: otvoritev večnamenske-
ga igrišča v Bušeči vasi

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: igre na igrišču

• ob 18.00 v jedilnici OŠ Ar-
tiče: Artiški dnevi 2014 – 
strokovno predavanje o hor-
tikulturi

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: predstavitev knjige 
»Ustvarjalni ogenj tli v vsa-
kem človeku« psihologinje 
in publicistke Silve Matos 
ter pogovor z avtorico

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopisno predavanje 
Mateja Koširja o Indoneziji

Sobota, 4. 10.
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: sobotni živ žav
• od 9.00 do 13.00 na dvo-

rišču gradu Brežice: sejem 
rokodelskih znanj (Dnevi 
evropske kulturne dedišči-
ne in Teden kulturne dedi-
ščine: Dediščina gre v šole) 
- ob 9.00 in 12.00: nastop 
ljudskih pevcev in godcev, 
ob 11.00: vodeni ogled Po-
savskega muzeja Brežice, 
od 10.00 do 12.00 delavni-
ca Glina in voda z roko v roki

• od 10.00 do 14.00 na gradu 
Rajhenburg: delavnica kova-
nja nakita in kovancev, men-
tor: Franc Černelič

• ob 14.00 v centru Artič in 
pri Banovi domačiji: Ar-

tiški dnevi 2014 – izdelova-
nje aranžmajev iz jesenskih 
plodov

• ob 20.00 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
koncert Klape Dalmari

Nedelja, 5. 10.
• od 7.00 dalje v Artičah: Arti-

ški dnevi 2014 – ob 7.00: za-
četek tekmovanja v kuhanju 
golaža, ob 9.00 izpred Bano-
ve domačije: pohod po sad-
jarski poti, ob 12.00: razgla-
sitev rezultatov tekmovanja 
ter pogostitev pohodnikov 
in obiskovalcev z golažem

• ob 14.00 na odbojkarskem 
igrišču na Črešnjicah: turnir 
v odbojki na travi med vasmi 
KS Cerklje ob Krki

• od 16.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: je-
senska muzejska delavnica 
»Analogna fotografija: raz-
vijanje filmov«, vodi: Nina 
Sotelšek, delavnica je brez-
plačna

Torek, 7. 10.
• ob 18.00 na gradu Rajhen-

burg v Brestanici: odprtje 
gostujoče razstave iz Muzeja 
Sveti Ivan Zelina »Zelingrad: 
sedem stoletij zgodovine«

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Polone 
Masnec »Postavljanje meja 
za ublažitev stresa« 

Sreda, 8. 10.

• od 8.00 do 20.00 v gasil-
skem domu Cerklje ob Krki: 
dan odprtih vrat PGD Cer-
klje ob Krki

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica: predstavitev knjige 
Čarobna nočna potovanja 
(uvod v novo sezono pra-
vljičnih uric)

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Slavka Tur-
šiča o osnovah biodinamič-
nega in permakulturnega 
sadjarstva ter uporabe na-
ravnih metod zaščite sadne-
ga drevja, gnojenja in obde-
lave tal

• ob 19.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje obča-
sne razstave »Posavska vi-
trina: Dalmatinova Biblija 
– 430 let«

kam v posavju

65 LET POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE

DOGODKI 
OD 26. SEPTEMBRA DO 9. OKTOBRA

petek, 26. 9. 2014, ob 17.00

PREDSTAVITEV RAZGLEDNIČNE DOPISNICE, 
100 LET VODOVODNEGA STOLPA 
IN SERIJE ZNAMK PLEMIŠKI GRBI 

(grbi rodbin Attems, Auersperg, Herberstein, 
Lamberg in Thurn-Valsassina) 

Mali avditorij Posavskega muzeja Brežice
Organizatorji: Pošta Slovenije d.o.o., Društvo Verigar Brežice, 

Občina Brežice in Posavski muzej Brežice

petek, 26. 9. 2014, ob 19.00

KONCERT V POČASTITEV SVETOVNEGA DNEVA SRCA

Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice
Organizator: 

Društvo za zdravje srca in ožilja, podružnica Posavje

torek, 30. 9. 2014

VLJUDNO VABLJENI, NIČ SILJENI! 
Dan muzeja, 65 let Posavskega muzeja Brežice

in 75 let posavskega muzealstva

• 10.00-18.00: prost vstop za prebivalce Posavja 
• 10.00: voden ogled po neodprtih delih gradu 
• 11.00: voden ogled po zbirkah
• 17.00: voden ogled po neodprtih delih gradu 
• 18.00: voden ogled po zbirkah
• 19.00: slovesnost v Viteški dvorani

Program: KUD Franjo Stiplovšek, Gimnazija Brežice
Slavnostni govornik: prof. ddr. Mitja Guštin

četrtek, 2. 10. 2014, ob 19.00

OTVORITEV RAZSTAVE 50 LET 
DRUŠTVA LIKOVNIKOV BREŽICE

Galerija Posavskega muzeja Brežice
Organizator: Društvo likovnikov Brežice

sobota, 4. 10. 2014, od 9.00 do 13.00 

SEJEM ROKODELSKIH ZNANJ  
Dnevi evropske kulturne dediščine 

• ob 9.00 in 12.00: nastop ljudskih pevcev in godcev
• ob 11.00: vodeni ogled Posavskega muzeja Brežice
• od 10.00 do 12.00 delavnica Glina in voda z roko v roki

dvorišče gradu Brežice

sreda, 8. 10. 2014, ob 19.00 

ODPRTJE OBČASNE RAZSTAVE 
POSAVSKA MUZEJSKA VITRINA: 

DALMATINOVA BIBLIJA – 430 LET 
Teden otroka: Z igro do dediščine 6.-12. oktober 2014

prostor pred Viteško dvorano

četrtek, 9. 10. 2014, od 17.00 do 19.00

USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE, 
DRUŽINE IN MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
Prikaz in učenje srednjeveškega tiska in kaligrafije 

ter izdelava okvirjev

prostor pred Viteško dvorano
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na muhi ...

Zdaj vemo, zakaj radeška žu-
panja Rafaela Pintarič ne bo 
ponovno kandidirala na le-
tošnjih lokalnih volitvah. To 
so njeni štirje vnuki (z dvema 
se je udeležila otvoritve raz-
stave v radeškem kulturnem 
domu), ki jim bo odslej lah-
ko namenila več časa. (S. R.)

Svetovalec za zaščito in re-
ševanje v kabinetu brežiške-
ga župana Roman Zakšek je 
prejšnji teden kot namestnik 
poveljnika CZ občine Breži-
ce v takšni opravi vstopil v 
OŠ Brežice in s tem naznanil 
začetek vaje v primeru jedr-
ske nesreče NEK. Kot vodja 
vaje se je zelo potrudil, ven-
dar bi starši zagotovo pripo-
mnili, češ da se je sam zaščitil 
pred radioaktivnimi snovmi, 
pri tem pa pozabil na otroke, 
ki bi prav tako morali imeti 
takšne obleke in maske, še 
posebej ob evakuaciji iz šo-
le. Samo zaužitje tablet kali-
jevega jodida verjetno ne bi 
bilo dovolj … (R. R.)

Ne uradnega pomenkovanja ne pisnega sporočila o naloženi 
globi (z leve proti desni) Danila Božiča in Aleša Budne se nih-
če ne razveseli, saj to pomeni, da ste grešili, v največ primerih 
z nepravilno parkiranim vozilom, in boste za svojo nespame-
tnost tudi plačali. A zakon je napisan zato, da se ga upošteva, 
služba pa kot vsaka druga, da se jo opravlja, pravita redarja 
v petih posavskih občinah. (B. M.) 

Akademski slikar Jože Marinč je februarja za naš časopis po-
vedal, da bo svoj letošnji 60. jubilej obeležil s kar tremi do-
godki. In res, pripravil je tri razstave, prva je bila marca v 
Kostanjevici na Krki, druga maja v Beogradu, tretja pa se je 
zgodila v torek zvečer v novomeški galeriji Krka. Ob tej pri-
ložnosti smo neuničljivega Jožeta ujeli, kako s pomočjo svo-
jega kalejdoskopa gleda, kot je dejal, "v igrivo in svetlo pri-
hodnost". (P. B.)

Pred nedavno okroglo mizo o 
vlaških hramih so se nekda-
nji novinar Vlado Podgoršek 
(levo), ki je član VTD Gadova 
peč in »piarovec« društva, Al-
fonz Komatar (na sredini), ki 
kot član društva v svoji zida-
nici vedno rad gosti dogodke 
z vinogradniško tematiko, 
ter novinar Ernest Sečen za-
pletli v pogovor. Kdo ve, mo-
goče pa sta prva dva uspela 
prepričati Sečna, da se tu-
di sam včlani v društvo, ki bi 
tako imelo kar dva člana-no-
vinarja ... (R. R.)

 koncert:

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!

PROGRAM ZA OKTOBER
Petek, 26.9.2014, ob 17.00
MEDKULTURNA KUHARSKA DELAVNICA

KONCERT SKUPIN HARRY IN BLACK GUST
Organizator: MC Krško

USPOSABLJANJE ZA DELO NA PROJEKTU
NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA
Info in prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Koncert MAMS in DJ March

NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA 
(OŠ Senovo)
Organizatorji: MC Krško, CSD Krško, PP Krško in ZD Krško

POTOPISNO PREDAVANJE Anite Kajtezovič, 
o njenem potepanju po KITAJSKI in izkušnjah mojstrske
vadbe Tai chijana tradicionalni akdemiji Wudang.

POT DO SREČE IN OBSTAJA: Vpliv interneta in medijev
na razvoj otrok in mladostnikov
Predaval bo: Damijan Ganc
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

MC DIRENDAJ – otroške ustvarjalne delavnice
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

OTVORITEV RAZSTAVE ''MOJA BARVNA PALETA'' 
AVTORICE VIVIANE ŠKRABEC

Sobota, 27.9.2014, ob 21.00

Četrtek, 2.10.2014, ob 16.00

Sobota, 4.10.2014, ob 20.00

Ponedeljek, 6.10.2014, ob 8.00

Sreda, 8.10.2014, ob 18 uri 

Četrtek, 9.10.2014, Kulturni dom Krško, ob 19.00

Sobota, 11.10.2014, ob 10.00

Sobota, 11.10.2014 ob 17.00

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD
www.mc-krsko.si

Nov spletni portal za mlade v Posavju 
že od 1. oktobra na www.troblja.info.

Želite, da še drugi opazijo vaše programe
 in aktivnosti na področju mladine?

Posredujete nam gradivo in prispevke s področja 
formalnega in neformalnega učenja, zabave, 

službe, prostovoljstva in še kaj zanimivega na
 e-naslov: troblja.info@mc-krsko.si.

RAZSTAVA: MOJA BARVNA PALETA

Viviana Škrabec, študentka tretjega letnika likovne 
pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se 
bo prvič predstavila na samostojni slikarski 
razstavi. Ogledali si boste lahko slikarska, 
študijska dela, ter ilustracije. Kot pravi, se je skozi 
vsa leta nabralo ogromno pisanih slikarskih del, ki 
so dobila priložnost, da ne visijo več samo v njeni 
sobi. 

»Zelo bi bila vesela, če si boste vzeli čas in prišli 
pogledat, kaj in kako ustvarjam. Mislim, da bi se 
lahko našlo kaj zanimivega prav za vsako 
starostno skupino.«

MC Krško, sobota, 11.10.2014, ob 17.00

KITAJSKA

MC KRŠKO, 8.10.2014, ob 18.00
Predavala bo Anita Kajtezovič

POTOPISNO PREDAVANJE:

www.troblja.info

Aranžer, trobentač in kitarist Rudolf Strnad (desno), bolj znan 
kot Rudolf Gas, je odprtje Panoramskega likovnega mozaika 
obogatil z vokalom in brez glasbenih ojačevalcev popeljal v 
časovno nostalgijo z Mona Liso Nata Kinga Cola ter S teboj 
Mojmirja Sepeta. Mentor Gregor Smukovič pa je dela 15 lju-
biteljskih slikarjev v skladu z idejo letošnje kolonije, nekoliko 
drugačno od prejšnjih let, povezal v smiselno celoto. (N. J. S.)
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Mesečarji
V vagonu so sedeli Senovčan 
in trije Krčani. Sprevodnik, ki 
je vstopil, je vedel, da imajo vsi 
mesečne karte, zato je samo 
vprašal: "Mesečni?" Ko so vsi 
štirje nemo prikimali, se je že-
nica, ki je sedela pri naspro-
tnem oknu, hitro prekrižala in 
tiho rekla: "Ježeš, pa pri belem 
dnevu!"

Mraz in šolski skladi
Mihec priteče ves zaskrbljen 
domov iz šole in jecljaje izcedi 
skozi šklepetajoče zobe: "Stric, 
danes nas je pa v šoli tako ze-
blo, da smo pri branju kar črke 
spuščali."

Hitrost
Krška gimnazijca Igor in Mi-
loš sta hodila po cesti proti 

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Ivanka Sodič in Matjaž Valek, oba iz Koritnega, z otroko-
ma Aljažem in Kajo, 9. avgust 2014, grad Mokrice

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Andreja Barič Kerin, 

Dobrava ob Krki – dečka,
• Polona Beribak, Sobenja 

vas – dečka,
• Tatjana Novak Metelko, 

Raka – deklico,
• Besire Krasniqi, Brežice – 

deklico,
• Barbara Turšič, Brege – 

deklico,
• Terezija Mutovchiev, 

Velike Malence – dečka,
• Katja Gorišek, Sevnica – 

dečka,
• Barbara Bogovič, Arnovo 

selo – deklico,
• Majda Ban, Leskovec pri 

Krškem – deklico,
• Aleksandra Kosec, Gazice 

– deklico,
• Daniela Kos, Dednja vas – 

deklico,
• Slađana Topić, Krško – 

dečka,
• Simona Iljaš Vogrinc, 

Krško – deklico,
• Dušica Kovačič, Loke – 

dečka,
• Katja Perdih, Zabukovje 

nad Sevnico – deklico,
• Karmen Stopar, Orehovec 

– dečka,
• Teja Lavrenčič, Krško – 

dečka.

ČESTITAMO!

Striček in nečak
Striček vodi po cesti triletnega 
nečaka. Zagledata avto in stri-
ček reče: "Glej, Petrček, tu-tu!" 
Petrček pa mu zabrusi: "Stri-
ček, ti si pa otročji. To ni tu-
-tu, ampak Taunus 17 M, mo-
del 65."

Ogledalce, povej!
V gostilni Kužnik na Vidmu je 
dolgo viselo staro veliko zrca-
lo. Marsikateri gost se je rad 
pogledal vanj. Največkrat se 
je v njem ogledoval pismono-
ša Nace, češ da se mora videti, 
če je res žejen …

razvedrilo

rojstva porokemoja poroka posavske ženske

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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Anja Bajc iz Leskovca pri Krškem
19-letna bikica obiskuje Fakulteto za matematiko in fiziko v Lju-
bljani. Prosti čas najraje preživlja s prijatelji, uživa pa tudi v bra-
nju angleških romanov in ob gledanju španskih filmov. Pravi tudi, 
da jo v dobro voljo vedno spravi obisk glasbene šole. Njen naj-
ljubši film je Inception, zanimiv pa je tudi izbor njene najljubše 
knjige, ki nosi naslov Nutella - 30 najljubših receptov …

• Janez Rožman in Katja 
Turšič, oba z Mosteca,

• Florjan Slovenc iz 
Slogonskega in Branka 
Gramc iz Kapel, 

• Damjan Omerzu s 
Senovega in Petra Kranjc z 
Malega Kamna,

• Tomaž Mihelič s Studenca 
in Jana Šramel iz Šoštanja,

• Stojan Rihtar in Dušica 
Kunšek, oba iz Sevnice,

• Andrej Lisec in Bruna 
Povše, oba z Ledine,

• Domen Marc in Barbara 
Janc, oba s Studenca,

• Franci Škrbina z Mrtvic 
in Jasmina Slivšek iz 
Leskovca pri Krškem,

• Tadej Žugič iz Bukoška in 
Suzana Navoj iz Podbočja, 

• Dejan Povh z Jesenic 
na Dolenjskem in Lidija 
Pungarčič z Dvorc,

• Sanel Mešić iz Krškega 
in Amela Ibrahimović iz 
Radave (BIH),

• Jože Fabjančič in Nina 
Mešiček, oba iz Brezovske 
Gore,

• Matej Bizjak s Podulc 
in Nina Janškovec iz 
Kostanjevice na Krki.

ČESTITAMO!

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

šoli. Naenkrat Miloš jezno po-
hodi polža. Igor, ki je velik lju-
bitelj živali, se razburi in vpra-
ša: "Zakaj si to storil?" Miloš pa 
mu odvrne: "Kaj nisi videl, da 
naju je vso pot zasledoval?"

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a 
verjamemo, da lahko razvedri-
jo tudi današnje bralce. Sposo-
dili smo si jih iz krških Pustnih 
novic. 
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ROKOMET
ČLANI 1. SRL
Rezultati - Trebnje : Krško 
34:19, Sevnica : Slovan 24:28, 
Krško : Izola 27:34, Loka : Sev-
nica 18:15
Lestvica – 1. Celje 6, 12. Sevni-
ca 0, 13. Krško 0

1.B SRL
Rezultati – Moškanjci-Goriš-
nica : Brežice 22:28, Škofljica : 
Radeče 30:27, Dobova : Cerk-
lje 35:18

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultat – Krško : Ankaran 2:1 
(Bučar, Čeh)
Lestvica – 1. Krško 16

MNZ CELJE
Rezultat - Brežice : Mozirje 2:1 
(Baznik, Ožvald)
Lestvica - 1. Zreče 9. 2. Breži-
ce 1919 9

POKAL ČLANI – 1/8 FINALA
Rezultata - Krško : Šmar-
tno 0:1, Brežice : Šmarje 3:0 
(Žmavc, Drugovič, Stošič)

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Krka 1:0 (Kneže-
vič), Krško : Rudar Velenje 3:1 
(Kneževič 2, Kovačič) 
Lestvica SML - 1. Interblock 
21, 7. Krško 15
SML – Krško : Krka 3:3 (Fišter 

ag., Arh, Kuhar), Krško : Rudar 
Velenje 0:0 
Lestvica SML - 1. Interblock 
21, 9. Krško 9
Skupna lestvica - 1. Olimpija 
35, 10. Krško 24

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - 
VZHOD
Rezultat – Krško : Maribor 1:4 
(Koritnik)
Lestvica - 1. Maribor 24, 3. Krš-
ko 13

1. LSD - MNZ Celje
Rezultati – Krško B : Dravinja B 
1:2, Mozirje : Brežice 1:1, Krš-
ko B : Šentjur 3:0, Brežice : Ru-
dar Velenje B 6:3
Lestvica - 1. Celje B 9, 6. Krško 
B 4, 8. Brežice 1919 4

2. LSD – MNZ Celje
Rezultat - Radeče : Rogaška 2:1
Lestvica - Mons Rogatec 12, 4. 
Radeče 6

MLAJŠI DEČKI 1. LMD – MNZ 
Celje
Rezultat – Krško : Šmarje pri 
Jelšah 2:0
Lestvica - 1. Šampion 9, 5. Krš-
ko 6

2. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Brežice : Rogaška 
11:2, Krško B : Kovinar Što-
re 0:1
Lestvica - 1. Celje B 9, 2. Breži-
ce 1919 7, 5. Radeče 3, 6. Krš-
ko B 3

ligaški semafor

KRŠKO - Pred 20 leti se je začelo v Sloveniji s praktičnim strelja-
njem po pravilih IPSC. Takrat je bilo Krško, poleg Ljubljane in Ko-
pra, center tega športa in krški Klub za praktično streljanje eden 
prvih klubov pri nas in širše. Dvajsetletnico delovanja so člani klu-
ba 6. septembra obeležili s 5. tekmo pokalnega prvenstva SZPS 
na senovskem strelišču Zakel. Slabo vreme je sicer organizatorje 
močno oviralo pri ureditvi strelskih prog, odražalo pa se je tudi 
na nekoliko manjši udeležbi tekmovalcev, kljub temu pa se je tek-
me udeležilo 73 strelcev iz 18 slovenskih klubov. V skupini kla-
sik je zmagal Slavko Brezovnik (SC Ljubljana), v odprti skupini 
Bruno Leban (SC Ljubljana), v tovarniški skupini Martin Humar 
(Soča Nova Gorica), v standardni skupini Uroš Jereb (Kamnik) 
in v skupini revolver domači tekmovalec Jože Kodrič (CPS Kr-
ško). Poleg Kodriča so od domačih tekmovalcev visoke uvrstitve 
zabeležili še Franc Kolarič z 11. mestom v tovarniški skupini in 
3. mestom med seniorji ter Marjan Čeplak s 3. mestom med se-
niorji standard. Obe domači ekipi sta osvojili 4. mesto.  J. L.

20-letnica krškega 
Kluba za praktično streljanje

Najcenejše dopolnilno zavarovanje.

Topšit ugodnosti!
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Ni statusa? Ni paNike!

080 20 60

ZaSTOpSTVO 
kRŠkO
Bohoričeva 9
tel.: 07/48 80 580

pOSLOVaLNiCa 
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/49 63 980

pOSLOVaLNiCa 
SeVNiCa
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650

Ni statusa ? Ni panike!
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Zavod za šport Brežice, ki je bil 
s strani Občine Brežice usta-
novljen pred 18 leti, upravlja s 
petimi objekti (športna dvora-
na, nogometni stadion, pokri-
to vadbišče »Balon« in atletski 
stadion v Brežicah ter športna 
dvorana v Dobovi). Simona 
Zupančič je povedala, da ima-
jo poleg 13 zaposlenih tudi 
dva preko javnih del, med is-
kanjem kandidatov pa so ugo-
tovili, da v Posavju ni niti ene-
ga brezposelnega z izobrazbo 
športnika, zato so izbrali kan-
didata iz Novega mesta. Zu-
pančičeva, ki je svojo funkcijo 
nastopila decembra 2013, oce-
njuje, da je v naši regiji špor-
tni potencial premalo izkori-
ščen (približno 8000 oseb naj 
bi se ukvarjalo s športom pre-
ko društev ali rekreativno), 
zato želijo v zavodu segment 
športnih programov razvijati 
v smeri, da bi prepoznali tiste 

Sistem za šport in ne obratno
BREŽICE – V sejni sobi Zavoda za šport Brežice je 16. septembra Simona Zupančič, v. d. direktorice zavoda, 
na novinarski konferenci predstavila dosežke na področju poslovanja in se dotaknila aktualne problema-
tike športa v Brežicah.

ciljne skupine, ki bi jih lahko 
povabili v svojo infrastruktu-
ro. Zavod, ki je imel na zadnji 
junijski dan letos 29.937 evrov 
dobička, ima še vedno kar ne-
kaj spornih terjatev iz prete-
klosti, kar pa je posledica ne-
primerno vpisanih podatkov v 
računovodske knjige.

Zupančičeva je poudarila, da 
je bilo v okolju zaznati, da za-
vod ni razvil dobrega imena, 

v to smer že delajo in bodo še 
naredili kar nekaj korakov, saj 
so se odprli uporabnikom na 
ta način, da si želijo ustvarja-
ti komunikacijo z njimi in sku-
paj ustvarjati sistem, ki bo de-
lal za šport in ne obratno. Ena 
od vizij zavoda je tudi znižanje 
cen uporabe športnih objek-
tov, saj bi radi povečali dosto-
pnost do njih, predvsem za cilj-
ne skupine, kot so starostniki, 
rekreativci in mamice z majh-
nimi otroki. Veliko so naredili 
tudi na področju športnega tu-
rizma, saj so s Termami Čatež 
uspeli skleniti pogodbo o so-
delovanju. Tako so v Brežicah 
že gostili klube iz različnih dr-
žav, njihovi stalni gostje pa so 
tudi nogometaši Crvene zvez-
de. »Zaznali smo, da učinek 
športa in športnega turizma ni 
in ne more biti izključno samo 
prihodek Zavoda za šport, am-
pak ima bistveno širšo dimen-

zijo za naše okolje, zato bomo 
tudi v prihodnje vlagali veliko 
napora v to smer,« pravi Zu-
pančičeva, ki je še dodala, da 
se je februarja letos pred bre-
žiško športno dvorano zgodil 
incident, ko je uslužbenec za-
voda fizično napadel otroka in 
ga poškodoval. Za zavod je bilo 
to dejanje nedopustno, zato so 
mu izrekli izredno odpoved, na 
kar pa se je pritožil, zato je za-
deva v tožbi. Kot je še dejala 
Zupančičeva, je problem tudi, 
da Atletski klub Brežice lani ni 
porabil vseh ur, ki so mu bile 
določene za uporabo objektov, 
vendar ne zaradi tega, ker jih 
ni uporabljal, ampak v resni-
ci ni vedno evidentiral upora-
be prostorov, zato se mu lah-
ko v naslednjem letu število ur 
zmanjša. Odgovornost za ne-
pravilno vodenje evidenc pa 
Zupančičeva v celoti prevze-
ma na zavod. Rok Retelj

Simona Zupančič

ŠMRK DRUŠTVO K.N.O.F. | www.starasola.si | 051 309 063

Njihovi odbojkarji so vse bolj 
prepoznavni tudi v poletni raz-
ličici odbojke, ki ima v kraju že 
lepo zgodovino. Prav v minulih 
tednih sta se iz evropskih pr-
venstev v odbojki na mivki vr-
nila mlada člana, ki sta v Italiji 
in Turčiji zastopala Slovenijo. 
Na letošnjem evropskem pr-
venstvu za mlade do 22 let, ki 
je potekalo od 18. do 21. sep-
tembra v Fethiyi (Turčija), sta 
Slovenijo zastopala tudi Jer-
nej Tomazin in Simon Košir, 
odbojkarja OK Kostanjevica 
na Krki. Nastopila sta v skupi-
ni C ter se uvrstila v nadaljnje 
boje. V tekmi osmine finala sta 
jima nasproti stala šesta nosil-
ca prvenstva iz Avstrije, ki sta 
po dobre pol ure igre v treh ni-
zih ugnala posavska matador-
ja. Mladca sta zasedla končno 
17. mesto med 32 ekipami. Si-
mon in Nejc sta bila na prven-

stvu med mlajšimi, zato bo-
sta imela drugo leto ponovno 
možnost nastopa na EP. Tudi 
v klubu gojijo do odbojke na 
mivki precejšnja pričakovanja 
in ji bodo v načrtih za priho-
dnost dali dodaten poudarek, 
saj so lahko tu evropsko pri-
merljivi tudi v bodoče.

Simon se je pred tem že vrnil 

z evropskega 
prvenstva do 
20 let, kjer je 
igral skupaj 
z Davidom 
Renkom (OK 
Mokronog). 
T e k m o v a -
nje se je od-
vijalo v Itali-
ji, natančneje 
v Cesenaticu, 
kjer se iz sku-
pinskega dela 

nista uspela prebiti v nadaljnje 
tekmovanje. Poznalo se je, da 
sta kot dvojica nastopila prvič 
in imela kar nekaj težav z ui-
granostjo. Vseeno sta pustila 
dober vtis s 25. mestom med 
32 ekipami. 

Ob evropskih uspehih pa ne 
pozabljajo na domače nasto-
pe. V minuli sezoni so ponov-

no vrnili člansko ekipo v liga-
ško tekmovanje in bili proti 
pričakovanjem konkurenčni 
za sredino lestvice. V sezoni 
2014/2015 bodo kostanjevi-
ški odbojkarji in odbojkarice 
nastopali z istimi ekipami kot 
v pretekli. Fantje bodo igrali 
v sistemu za državno prven-
stvo v mini in mali odbojki ter 
v kategorijah dečkov, kadetov 
in mladincev. Pri dekletih pa 
bodo ob mini odbojki sodelo-
vali še v kategoriji deklic do 
14 let. Krona vsakega ambicio-
znega kluba je njegova članska 
ekipa. V kostanjeviški odbojki 
so po lanski uspešni sezoni 
ponovno odločeni slediti dol-
goročnim ciljem, kjer name-
ravajo napasti uvrstitev v 2. dr-
žavno ligo v sezoni 2016/17 s 
pretežno lastnim kadrom.

 Luka Šebek 

Poudarek tudi odbojki na mivki
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tudi obilne poplave v dolenjskih Benetkah ne ustavljajo deroče rasti tamkaj-
šnjega odbojkarskega kolektiva. Športni delavci iz Kostanjevice v igri, s katero se po svetu aktivno ukvarja 
največ ljudi, iščejo vedno nove izzive in dvigajo organizacijo dela na v preteklosti nepredstavljiv nivo. 

Simon Košir in Jernej Tomazin v akciji

Šport v Posavju
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Jesen v Mestni hiši

Koncert Trobsi

Unika tržnica

Iztok Mlakar cover band

Francosko‐španski večer

Mini festival družine

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice | T: 0590 83 790, F: 0590 83 791 | mc‐brezice@siol.net, www.zptm.si

MINI MC
  

SOBOTNI ŽIV ŽAV
V oktobru bo pri nas pestro, saj bodo živ žavi tudi tokrat tematsko 
obarvani. Ob svetovnem dnevu živali se bomo odpravili v Zavetišče za 
male živali, 11. oktobra bomo ustvarjali z barvami, 18. oktobra se bomo 
zabavali na sejmu POK, zadnjo soboto v mesecu pa se bomo podali v svet 
pravljic. Živ žavi so brezplačni, predhodne prijave niso potrebne.  |vsaka 
sobota|09:00 ‐ 12:00| igralnica McB|
 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PETJIN KOLESARSKI IZLET

Navihana in razigrana prvošolka Petja nas bo popeljala na izlet s svojim 
rdečim kolesom, družbo pa ji bo delal prijazen policist Srečko. Predstava, 
ki na zabaven način otroke uči o varnosti v cestnem prometu, je primerna 
za otroke od 3. leta starosti dalje. Sledi delavnica z otroškimi animatorji. 
Vstopnina 4,5 eur. |četrtek, 9.10.|17:00|dvorana McB|
 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
V času »krompirjevih« počitnic pripravljamo tematske delavnice za 
otroke od 5 do 12 let starosti. Otroci se bodo v družbi animatork vrnili v 
čas vitezov, princes in čarovnikov, ustvarjali iz naravnih in umetnih 
materialov, se igrali in plesali. Ogledali si bodo staro mestno jedro Brežic 
in iskali izgubljene zaklade. Več info in prijave na druzinskicenter@mc‐
brezice.si ali 05 90 83 793. |27. ‐ 31.10.|08:00 ‐ 12:00|igralnica McB|

MESTNA HIŠA BREŽICE
 

OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA
Podelitev priznanj v okviru projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna« 
na regijski ravni, ustvarjalne delavnice za otroke in pestro dogajanje na 
stojnicah, bodo zaznamovale ta konec tedna, ko bomo v sodelovanju z 
OTZ Brežice obeležili Svetovni dan turizma. Po podelitvi priznanj (25.9.) 
bo v avli Mestne hiše sledilo druženje vseh, ki jih turizem zanima, obeta 
se nam zaključek tematskega meseca modre frankinje, da ne bomo lačni 
pa bodo poskrbeli naši stari znanci iz Mesarije Krošelj in Sirarstva Kranjec. 
|25.9. ‐ 27.9.|10:00 ‐ 18:00|Mestna hiša Brežice| "Minister za zdravje 
opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“
 

EKO MESEC V MESTNI HIŠI
Skozi cel mesec oktober se bodo na stojnicah pred Mestno hišo (vsak 
torek in četrtek, 10:00 ‐ 12:00), predstavljale ekološke kmetije in lokalna 
društva, ki bodo za vas pripravljala čisto pravo ekološko malico in vam 
postregla z ogromno znanja o ekološki pridelavi hrane. V sklopu »eko 
meseca« bodo (ob sredah) potekala tudi številna brezplačna predavanja, 
na katerih se bodo različni predavatelji dotaknili zanimivih tem. 
Organizator predavanj: Združenje ZEK DPBK, prijave na tel. št. 051 363 
447 (g. Zvone Černelič).
 

BREZPLAČNA »EKO PREDAVANJA«
1.10.|18:00|Kako hrana vpliva na vaše zdravje? (Sanja Lončar)
8.10.|18:00|Biodinamičo, permakulturno sadjarstvo (Slavko Turšič) 
15.10.|18:00|Zelišča ‐ spoznavanje, nabiranje (Bojana Z. Borenovič) 
22.10.|18:00|Pridelava zelenjave na vrtu in njivi ‐ kako rešujemo 
težave na ekološki način? (Fanči Perdih ‐ Amarant) 
29.10.|17:00|Rodovitnost tal v ekološkem kmetijstvu (Matjaž Turinek)
|oktober| Mestna hiša Brežice| 

 

DEGUSTACIJE EKOLOŠKIH VIN IZ MESTNE VINOTEKE
Tudi tematski vinski mesec bo ekološko obarvan, predstavili vam bomo 
ekološka vina prvega posavskega vinarja, ki se je podal v ekološko 
vinogradništvo in slovi po odličnih vinih, g. Antona Ajstra. V naši vinoteki 
boste skozi cel mesec po akcijskih cenah lahko degustirali njegov cviček, 
modro frankinjo in renski rizling, 22.10. ob 19.00 uri pa vas vabimo na 
„Večer ekoloških vin“, kjer boste vinarja in njegovo delo tudi osebno 
spoznali in poskusili tudi ostala vina iz njegove kleti. |oktober|10:00 ‐ 
18:00|Mestna hiša Brežice| "Minister za zdravje opozarja: prekomerno 
pitje alkohola škoduje zdravju!“

KULTURA , KONCERTI IN ZABAVA
  

SALSA VEČER
Plesno društvo SalSon iz Novega mesta bo s svojimi učitelji salse in 
temperamentno glasbo poskrbelo, da se boste vsi željni plesa naučili 
nekaj osnovnih korakov in zavrteli dolgo v noč. Salsa večer bomo 
popestrili tudi z animacijami in nagradno igro, hkrati pa bomo zaključili 
10 dnevno druženje mladih iz 8 evropskih držav, ki bodo v času mladinske 
izmenjave pri nas spoznali aktivnosti in teme o ozaveščanju mladih, o 
globalnih izzivih in posledicah vpliva človeka na okolje. Smo vas 
prepričali? Se vidimo! |sobota, 27.9.|21:00|klub McB|
 

POTOPISNO PREDAVANJE: INDONEZIJA (SULAVEZ) ‐ MATEJ KOŠIR

Indonezija ‐ od Balija preko Lomboka in Floresa do skrivnostnega 
Sulavezija. Popotnik Matej Košir, nam bo predstavil vrhunce potovanja 
po Indoneziji. Tradicionalni in skrivnostni Sulavezi, kjer edinstvena 
pogrebna slovesnost s tradicijo odraža mešanico žalosti in premoženja, 
žrtvovanje številnih bivolov in prašičev. Prijazni domačini pa so tisti, ki 
poskrbijo za domačnost in gostoljubje. Za konec pa še  čudovit podvodni 
svet otokov Togians, kjer si želiš, da bi se čas kar ustavil. Mozaik 
nepozabnega potovanja. Vabljeni!|petek, 3.10.|20:00|klub McB|
 

STAND UP VEČER: OPEN MIC
Stand up večeri so spet tu! Za vas smo pripravili »Open mic« stand up 
komedijo, šov v katerem bo nastopilo več različnih komikov. Nasmejali 
vas bodo do solz, razgibali boste svoje obrazne mišice in uživali v 
humorju, ki temelji na življenjskih izkušnjah. Se vidimo in nasmejemo! 
Vstopnina: 3 eur.|petek, 10.10.|21:00|klub McB|
 

RAZSTAVA: DOGA TEMPORE EX CVIČKOREL ‐ TADEJ BAŠKOVČ
V organizaciji VTKD Cerklje ob Krki je letos potekala že 5. Kolonija Doga 
tempore ex ‐ Cvičkorel.  Bistvo kolonije je druženje in na tako sončen dan 
je bilo ustvarjanje prijetno in ustvarjalno, kar je tudi razvidno iz 
pobarvanih dog starih sodov in nastalih cvičkorelov. Vabljeni na otvoritev 
razstave čudovitih izdelkov. |četrtek, 23.10.|19:00|avla McB|
 

HALLOWEEN PARTY: BILLY IDOL  REAL TRIBUTE 

Billy Idol Real Tribute s svojimi začetki sega v leto 2008. Ne zmore 
kdorkoli odigrati originalnega Steva Stevensa, niti ne zmore vsak zadeti 
Billyjeve barve glasu ‐ ta skupina pa je sestavljena iz vrhunskih 
glasbenikov in resničnih privržencev Billyja Idola. Nastopili so v mnogih 
klubih in festivalih v svoji regiji ter poželi odličen odziv in zadovoljstvo 
publike. Vstopnina: 4 eur. |petek, 31.10.|21:00|klub McB|

TURIZEM
 

BREZPLAČNA VODSTVA PO BREŽIŠKIH ZNAMENITOSTIH

Pridružite se nam na sprehodu skozi staro mesto jedro z lokalnim 
turističnim vodnikom! Pot nas bo vodila mimo vseh večjih znamenitosti, 
postanek bomo naredili v Mestni hiši, kjer si bomo ogledali film o lokalni 
turistični ponudbi Posavja.  Info in prijave: info@visitbrezice.si |sobota, 
27.9.|10:00 in 12:00|Mestna hiša Brežice|

NEFI
  

PREDAVANJE: POSTAVLJANJE MEJA ZA UBLAŽITEV STRESA 
Stres je dandanes neizogibni del vsakdana. Če ga ne znamo ublažiti, nas 
zlahka vodi v izgorelost. Na predavanju boste izvedeli več o stresu in 
njegovem delovanju. Predavanje bo vodila Polona Masnec, univ. dipl. 
psih., integrativna psihoterapevtka pod supervizijo. Vstopnine ni! 
|torek, 7.10.|18:00|sejna soba McB|
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Komunala Brežice d. o. o. je v dveh letih poslo-
vanja dokazala, da se da z gospodarnim in ve-
stnim izvajanjem gospodarskih javnih služb tudi 
na tem področju doseči vidne rezultate. Podje-
tje je z osveščanjem uporabnikov in z inovativ-
nimi pristopi ravnanja z odpadki doseglo samo 
na račun manjših količin mešanih komunalnih 
odpadkov letni prihranek v višini 300.000 EUR. 
Velika zasluga za ta izjemen rezultat gre tudi 
občanom, ki so se odzvali na aktivnosti Komu-
nale Brežice d.o.o. in z vestnim ločevanjem od-
padkov prispevali k znižanju stroškov in, kar je 
najpomembneje, pripomogli k ohranjanju in va-
rovanju okolja.

Uveden nov način odvoza odpadne embalaže 
od doma in s tem 79 % večja količina zbrane  

odpadne embalaže 

V začetku leta 2013 je bil uveden nov način zbiranja 
odpadne embalaže v rumenih vrečah in organiziran 
odvoz od doma.  

Za 46 % manj mešanih komunalnih odpadkov 
za obdelavo pred odlaganjem

Z ozaveščanjem in uvedbo večjega nadzora nad zbi-
ranjem mešanih komunalnih odpadkov v zeleni po-
sodi so se znižali stroški obdelave za nekaj manj kot 
100.000 EUR letno, kar je neposredni prihranek za 
uporabnike.

Za 68,5 % manj odloženih odpadkov

Ker so se zaradi novih načinov odvoza in ozaveščanja 
količine mešanih komunalnih odpadkov močno zniža-
le, so se s tem znižale tudi količine odloženih odpad-
kov na odlagališču odpadkov Cerod Novo mesto. S tem 
so se zmanjšali stroški odlaganja za več kot 200.000 
EUR letno, kar je neposredni prihranek za uporabnike.
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Komunala Brežice d.o.o. na pravi poti

Se še spomnite? Danes

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

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

V Posavju deluje več kot 800 društev in ostalih nevlad-
nih organizacij, ki so za družbo izrednega pomena, saj s 
svojim prostovoljstvom in ekonomičnostjo izvajajo vrsto 
aktivnosti (športne, kulturne, socialno varstvo…). Ne skr-
bijo le za druženje in aktivno preživljanje prostega časa 
enako mislečih posameznikov, temveč izvajajo različne 
javne storitve (dnevni centri, varne hiše…), zagotavljajo 
našo varnost (gasilci…), s svojimi aktivnostmi soobliku-
jejo turistično ponudbo, zato vsekakor poznajo potrebe 
občank in občanov. Vse to so razlogi zakaj so društva in 
ostale nevladne organizacije eden ključnih partnerjev vs-
ake lokalne skupnosti.

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 ...

Promocija

Razpisi

Dogodki

Strani organizacij

Forum

Novice

Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?

Regionalna stičišča Slovenije in CNVOS smo skupaj 
oblikovali nacionalno akcijo Lokalne volitve 2014, ki 
poteka na področju cele Slovenije in katere namen 
je spodbuditi županske kandidate k razmišljanju 
problematike na področju društev in drugih nevladnih 
organizacij ter iskanju možnih rešitev, ki jih bodo izvedli v 
obdobju svojega županovanja.

Društva in ostale nevladne organizacije smo pozvali, da 
nam posredujejo vprašanja iz področij, ki so pomembna 
za njihovo delovanje in jih želijo nasloviti na bodoče 
župane. Prvi del vprašanj je enoten za vse kandidate 
po celotni Sloveniji (npr. vprašali smo: Pri reševanju 
katerih problemov vam lahko društva in druge nevladne 
organizacije po vašem mnenju pomagajo in kako boste 
društva in druge nevladne organizacije vključevali v 
reševanje lokalnih problemov?), drugi del pa se nanaša 
na posamezno občino in so jih prispevala društva in 
ostale nevladne organizacije (npr.: Se vam zdi smiselno 
podpreti oz. omogočiti izvajanje večjega števila javnih del 

v društvih in drugih nevladnih organizacijah?; Se vam zdi 
koristno v prihodnje podpirati vsebinske projekte, ki bodo 
objektom, v katere se je v pretežni meri vlagalo do sedaj, 
vdihnili življenje oz. dali vsebino, s čimer bodo lahko tudi 
dejansko ustvarjena nova delovna mesta?).  

Vprašanja smo naslovili na županske kandidate (17) 
vseh šestih posavskih občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Radeče. Vsi 
kandidati, zastavljena vprašanja ter njihovi odgovori, so 
predstavljeni na spletni strani www.mojadruzba.si.

Da pa ne bi vse ostalo zgolj na besedah, bomo spremljali 
realizacijo podanih odgovorov izvoljenih kandidatov 
skozi njihov celoten mandat ter beležili dejanski prispevek 
k razvoju sodelovanja s civilno družbo in nevladnimi 
organizacijami. Do spletne aplikacije, kjer so objavljeni 
odgovori vseh županskih kandidatov iz vse Slovenije, 
lahko dostopate preko spletne strani www.prstan.eu.
Spremljajmo vsi skupaj, da besede in obljube tudi po 
volitvah ne bodo ostale pozabljene!
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),  
od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro

• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),  
od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro

• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 
ponedeljek in petek med 10. in 13. uro

• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo s 1. septembrom 2014 odprli dopisništvo 
Posavskega obzornika tudi v Sevnici. Obiščite nas v prostorih na 
naslovu Naselje heroja Maroka 29 v Sevnici (Turizem, prevozi, 
avtošola Prah Sevnica) vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, 
kjer boste lahko osebno oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila 
ter druge naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek. Uredništvo

MARIJE – MIMICE AVSEC

ZAHVALA

V trenutkih bolečine ob izgubi 
naše drage mame, babice in prababice 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in bivšim sodelavcem za darovane sveče in cvetje, za vsak 
stisk roke in besede tolažbe v teh težkih trenutkih. Misel na to, kako 
ste jo imeli radi, jo spoštovali in jo v tako velikem številu pospremili 
na njeno zadnjo pot, je neprecenljiva.
Posebna zahvala govornikoma, praporščakom, pevcem za zapete 
žalostinke in pogrebcem za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

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

(Svetlana Makarovič)

iz Črnca 69

MIRANA GERMŠKA

ZAHVALA

Ob mnogo prerani in boleči izgubi 
dragega sina, moža, očeta, 

bratranca in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za tolažilne besede, topel stisk roke, podarjeno cvetje, 
sveče ter denarne prispevke.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k njegovemu 
mnogo preranemu zadnjemu počitku. Posebna hvala Društvu rejcev 
in ljubiteljev konj Artiče za nesebično pomoč v teh težkih trenutkih, 
hvala Pogrebni službi Žičkar, govornikoma Primožu Novaku in Ivanu 
Ureku, župniku za opravljeni obred, vsem praporščakom, pevcem za 
zapete žalostinke, godbenikom za zaigrano Tišino, gostilni Kocjan 
za gostinske usluge, reševalni službi in internemu oddelku Splošne 
bolnišnice Brežice. Iskrena zahvala pa velja tudi vsem vam, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam še vedno stojite ter 
nam pomagate in nas vzpodbujate, pa vas nismo posebej imenovali.  
Še enkrat iskrena hvala vsem. Ohranite ga v lepem spominu!

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

Ne, nisi umrl, 
odšel si v večen spomin. 

Ostala je ljubezen.

iz Dečnega sela
LJUDMILA POVHE

SPOMIN

20. septembra je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustila naša mamika

Hvala vsem, ki se je še radi spomnite, postojite ob njenem grobu
in ji prižigate svečke.

Mož Janez z družino

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

s Planine pri Raki.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti občine (Mestni atrij, 
Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete vsak ponedeljek in torek 
ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, 
voščila ter druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založ-
be Neviodunum.  Uredništvo

PREPLETANJE NITI – razstava ročnih del

• četrtek, 25. september, ob 18. uri –  
Dvorana v parku, Krško

Na zadnjem, sedmem poletnem večeru, ki je posvečen 
tudi Dnevom evropske kulturne dediščine, bomo otvo-
rili razstavo ročnih del, ki so bila predstavljena v pred-
hodnih razstavah v mesecu septembru.

ANDREJ ROZMAN - ROZA 
in zaključek projekta KDOR BERE, JE CAR!

• torek, 30. september, ob 17. uri –  
Mladinski oddelek v Krškem

Na letošnji zaključni prireditvi bralnega projekta Kdor 
bere, je car! nas bo zabaval gost Andrej Rozman - Roza. 
Na prireditvi bo tudi žrebanje nagrad za uspešne bralce.

MAČEK KAZIMIR IN MIŠKA VALENTINA - 
glasbeno-lutkovna predstava 

• četrtek, 2. oktober, ob 17. uri – Knjižnica Senovo

Začetek pravljičnih uric nam bo v Knjižnici Senovo pope-
strilo glasbeno gledališče Melite Osojnik. 
 

O PREHRANI IN ZDRAVEM NAČINU 
ŽIVLJENJA - tematsko predavanje

• četrtek, 9. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

 
Gost Milan Hervol bo ob predstavitvi svoje ekološke po-
sesti spregovoril še o štirih tipih prehrane, vlogi hrane 
za zdravje, zakonih narave in biološki pridelavi hrane 
ter o presni prehrani, ki jo bomo okusili ob degustaciji.

RAZSTAVA O ŽIVLJENJU IN DELU 
ALFONZA GSPANA

• od 15. septembra do sredine oktobra –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Ob 110-letnici rojstva literarnega zgodovinarja, biblio-
tekarja, urednika, prevajalca in pesnika Alfonz Gspa-
na smo pripravili priložnostno razstavo posvečeno nje-
govemu življenju in delu, v knjižnici pa je na ogled tudi 
njegova spominska soba. Tudi ostali, ki bi se želeli pred-
staviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za dogovor na 
tel. 07 4904 000 (Polona Brenčič).

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V OKTOBRU

Volite po pameti, ne po direktivi 
Drage sokrajanke, cenjeni so-
krajani, ob spremljanju doga-
janj v zvezi s pripravami na lo-
kalne volitve ste verjetno opazili 
nekaj nenavadne turbulence v 
posameznih krajih po Sloveni-
ji. Ob takih zapletih se človek si-
cer lahko nasmehne, a nasmeh 
je bolj grenak. Ponovno se na-
mreč potrjuje, da so volitve – 
pa naj gre za lokalne ali držav-
ne – idealna priložnost za razne 
"modele" (kot bi se izrazila 
mlajša generacija), ki v sodelo-
vanju v tej neizmerno privlačni 
igri navidezne demokracije vidi-
jo enkratno priložnost za samo-
promocijo oz. za zadovoljitev la-
stnega ega, za uresničitev dolgo 
brbotajoče želje po prestopu v 
družbo "elit" (sic!), po ... ne vem, 
tudi kakšne bolj nizkotne vzgibe 
bi lahko naštel. Seveda se v boj 
podajo tudi posameznice in po-
samezniki, ki želijo resnično na-
rediti nekaj dobrega in morda 
preusmeriti tok dogajanj v naši 
mladi državi, a kaj, ko ravno ti 
ostajajo nekje v ozadju, neopa-
ženi, nezaznani. Žal.

In to se dogaja tako rekoč vsem 
strankam; tistim starejšim, bolj 
izkušenim, za katere bi priča-
kovali, da že premorejo resen 
razmislek o posameznikih, ki 
jih uvrstijo na kandidatno lis-
to, kot tudi tistim najmlajšim, 
ki se še iščejo in na vse prete-
ge trudijo, da ne bi ostale muhe 
enodnevnice. "Ampak kaj č'mo, 
tak'le 'mamo," bi rekla mlada 
potrošnica v Mercatorju.

Predvidevam – no ja, prav-
zaprav sem nasluhnil –, da se 
podobno dogaja tudi pri nas, v 
Krškem. Zato vsem, ki se boste 
oz. se bomo podali na volišča, 
polagam na srce: Za kateroko-
li listo kandidatov že boste vo-
lili, volite po pameti, ne po di-
rektivi. Uporabite možnost 
preferenčnega glasu in volite 
posameznika. Morda pa nam 
le uspe skupaj spraviti ljudi, ki 
se bodo znali in zmogli pogo-
varjati. 

Pa srečno!
 Peter Drakulić, Krško

FRANČIŠKA IN JOŽE BIZJAK

SPOMIN
Desetletje in več je minilo,

odkar sta se od nas poslovila
naša ljuba mama in ate

Vsi njuni, ki ju pogrešamo

Vajino srce je omagalo,
vajin dih je zastal,
a v srcih bo naših

spomin na vaju večno ostal.

(14.3.1931 - 12.7.2004)(25.9.1934 - 30.10.2001)
Hvala vsem, ki se spomnite nanju in obiščete njun grob.

iz Globočic.

NEJC ŽUPEVC

V SPOMIN

27. septembra bo minilo žalostno leto, 
odkar te ni več med nami, 

naš dragi

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate.

Mamica, ati in sestra Nina

Zelo te pogrešamo, 
dom je tih 

in prazen brez tebe!

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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Prodam koruzo za zrnje ali si-
lažo ter seno v kockah. 
Tel.: 041 541 539

Prodam ječmen. Franci Peter-
koč, Gabrje 23, Dobova. 
Tel.: 031 610 933

Prodam suhe bale. Cena po 
dogovoru. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 816 147

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

Prodam mešana drva, žagana 
in cepljena po želji. Možna do-
stava. Tel.: 031 537 145

Kupim 5 m3 bukove hlodovine 
za drva, lahko na rastilu. 
Tel.: 040 309 402

Prodam mešana metrska 
drva. Tel.: 041 867 814

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, ugodno; balir-
ko za kockaste bale; trosilec hle-
vskega gnoja in zelje varaždinec 
za kisanje. Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino bizeljčan beli ter 
žganje. Tel.: 040 974 891

Prodam 300 l cisterno za vino. 
Podstavek je posebej. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 657 524

Prodam malo rabljen inox 
drozgalnik za grozdje s črpal-
ko in cevjo. Tel.: 031 536 143

Prodam dobro ohranjen avto 
Clio, l. 1997, rdeče barve. 
Tel.: 040 690 304

Prodam avto znamke Peugeot 
807, letnik 2005, s sedmimi se-
deži. Tel.: 031 643 338

Prodam par pragov za VW 
1200. Tel.: 040 809 159

Prodam kombi Kia Pregio 
2.6, letnik 2005, ali menjam 
za manjši osebni avto. 
Tel.: 031 274 865

Kupim vozilo Renault v okvari 
ali s kakšno drugo napako, letnik 
2001-2008. Tel.: 040 306 098

KMETIJSTVO

Gumi voz (13 col), krožne 
brane, plug 10 col, puhalnik 
Tajfun, bočno kosilnico za IMT 
535, prodam. 
Tel.: 031 824 043

Prodam trak za koruzo, elek-
tro pogon na verigo, zelo ugo-
dno. Tel.: 040 378 228

Prodam traktorsko prikolico 
za prevoz živine v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 030 383 904

Prodam trifazni cirkular Mio 
Osijek in kosilnico Buharco z 
Mag motorjem. Tel.: 040 295 510

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
energetska sanacija, notra-
nja oprema, zunanja ureditev. 
Aspo biro, Samo Vojko Cerov-
šek s.p., Papirniška 24, Krško. 
Tel.: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net, www.aspobiro.si 

Projektiranje - izdelujemo na-
črte hiš, gospodarskih, poslov-
nih objektov, geološka poroči-
la, izvajamo strokovni nadzor. 
ARS Projektiranje, Anton Str-
niša s.p., Gabrovec 1a, Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560

Vinograd (730 m2) in beton-
ska zidanica (30 m2), skupaj 
parcela 1010 m2, v Venišah 
- Leskovec, prodam, cena 
9.990 €. Tel.: 041 646 454

Prodam enosobno opremlje-
no stanovanje v Radečah, Kole-
nov graben. Tel.: 041 550 959

Prodam parcelo ob glavni ce-
sti na Drnovem in suha drva. 
Tel.: 031 431 681

Kupim garsonjero v Sevnici 
(starejši bloki v NHM ali Pla-
ninska). Tel.: 031 859 489

Prodam travnik (10.771 m2), 
Orehovec – Kostanjevica, ci-
sterno (480 l) in plastično kad 
(500 l). Tel.: 051 411 561

V Dobovi – Veliki Obrež pro-
dam ali oddam v najem dvo-
stanovanjsko urejeno hišo z 
gospodarskim poslopjem in 
garažo. Tel.: 031 855 644

Oddam v najem ali prodam 
opremljeno dvosobno stanova-
nje v Brežicah.Tel.: 031 606 848

V Dobovi prodamo opremlje-
no dvoinpolsobno stanovanje, 
blok pri pošti, v velikosti 61 
m2. Tel.: 041 548 390

Pri Raki oddam dvosobno 
stanovanje (samostojna etaža 
hiše) za zelo ugodno najemni-
no. Tel.: 041 502 610

Oddam enosobno stanovanje v 
Brežicah in prodam suha aka-
cijeva drva. Tel.: 070 321 426

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Prodam Opel Corso, letnik 
2003, prevoženih 134.000 
km, lepo ohranjeno, registri-
rano, ugodno, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 847 896

Nudimo vam kvalitetno 
posredovanje in svetovanje 

pri prodaji nepremičnin.
info@oridom.si, ivan.oresnik@oridom.si,  

031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 49.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 72.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www.oridom.si

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

mali oglasi

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

- 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.
- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

kot ga 
poznate 

iz tv

za okulistični pregled pokličite
07/499 22 33

obzornikova oglasna mreža

LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, SI-8270 Krško
Tel.: 07-48-11-101, Fax: 07-49-21-435
www.levas.si, e-mail: info@levas.si

Cena posamezne vreče 3,60 €.

Popusti za večje količine

Info: 031-701-432

PELETI 
za ogrevanje

090 62 22
1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško, Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

www.evroelektron.com

SVETOVANJE NA DOMU

TOPLOTNE ČRPALKE 
za cenovno ugodno 
in varčno ogrevanje

PLAČILO DO 36 OBROKOV

AKCIJA KLIMA NAPRAV
do 20 % POPUSTA na klime iz zaloge

Odpiralni čas: ponedeljek - petek: 8.00 do 19.00, 
sobota: 8.00 do 12.00, nedelje in prazniki zaprto

ZAHVALA
V petek, 12. septembra, nas je v Kostanjevici na Krki zajelo moč-
no deževje. V trenutku so se potoki spremenili v hudournike, ki 
so mirno reko Krko dvignili in spremenili v uničujočo reko, ki je 
poplavila mnoge hiše, gospodarska poslopja ter poslovne objek-
te. Tudi našo Gostilno Žolnir je začela ogrožati, ravno tako osta-
le poslovne objekte v bližini, poplava bi lahko v trenutku uničila 
ves naš trud ter ogrozila nadaljnje poslovanje gostilne. Na našo 
srečo je voda vdrla le v kleti, saj so gasilci in ostali prostovoljci 
prečrpavali vodo, ki je vdirala iz Krakovega in ogrožala celotno 
območje, ter tako zadržali nivo vode. V najtežjih trenutkih nas 
je presenetila izjemna požrtvovalnost vseh, ki so nam pomagali 
premagati naraščajočo silo vode. Zato se želimo zahvaliti vsem 
gasilcem, ki so se z neizmernim pogumom in trudom borili z na-
raščajočo vodo ter tako preprečili nastanek škode, tako prosto-
voljnim gasilcem iz Prekope, Kostanjevice na Krki in ostalim pro-
stovoljcem. Posebno zahvalo pa izrekamo g. Robertu Zagorcu, 
poveljniku Civilne zaščite, ki sprejema v takih trenutkih odgovor-
ne in zahtevne odločitve. Vse odgovorne in pristojne službe za 
reševanje poplavne varnosti pa želimo opozoriti, da s svojo ne-
aktivnostjo pri reševanju te problematike ogrožajo ljudi, ki živi-
mo in delamo ob naši reki Krki, in naše premoženje.

Vsem še enkrat iz srca hvala. 

Fanika in Otto Sevšek 
GOSTILNA ŽOLNIR  
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Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.

Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod 
Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajate-
ljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh 
del ni dovoljeno reproducirati, distribuira-
ti ali drugače uporabljati v tržne namene 
brez ustreznega pisnega dovoljenja oziro-
ma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke 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: 27.000 izvodov

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

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, krmljen z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 528

Prodam goske in race. 
Tel.: 031 368 615

Prodam čistokrvne mladiče 
brez rodovnika pasme jack-
-russell terier. Cena po dogo-
voru. Senovo. 
Tel.: 040 897 588

Prodam 2 vietnamska prašič-
ka (samec, samica). Cena za 
oba je 20 €. Tel.: 031 880 657

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
popravila in obnova nagrobni-
kov. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

Izdelujemo lesene WC kabi-
ne, primerne za vikende, nasa-
de in gradbišča. Tel.: 040 229 
459, Miran Lopatič s.p., Piroši-
ca 3b, Cerklje

Prodam električni masažni 
stol, malo rabljen, po ugodni 
ceni. Tel.: 031 211 320 

Prodam 4 krave lisaste barve, 
različnih starosti. Cena po do-
govoru. Tel.: 051 616 139

Ugodno prodam bikca sivca, 
starega 10 tednov, za nadaljno 
rejo. Tel.: 041 739 565

Izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Tel.: 041 
503 743, Bojan Povšič s.p., 
Pod Vrtačo 19, Sevnica

Prodam prijaznega oslička. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 61 057

Prodam 2 prašiča, težka 60 kg. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke do 25 
kg, primerni za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 040 865 655

Prodam 3 prašiče, težke cca. 
90-120 kg. Tel.: 040 910 534

Prodam 5 pujskov, težkih 35-
40 kg, hranjenih z domačo 
krmo. Tel.: 041 515 042

Prodamo odojke, težke 25-35 
kg, in ječmen. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam pujske, težke 25-35 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, težke 25-35 
kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam enoosno prikolico, 
nosilnost 500 kg, atestirano, 
reg. do 2018. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 570 142

Prodam novo diatonično har-
moniko Uršič (be-es-as). Har-
monika je nerabljena. 
Tel.: 070 401 053

Prevzamem ali odkupim ra-
bljene čebelje panje, čebele in 
drugo čebelarsko opremo. Ku-
pim tudi med. Tel.: 041 228 594

Iščem osebo za pomoč pri ure-
janju okolice hiše, kot je obre-
zovanje žive meje, drevja in 
drugo v okolici Šentjanža. 
Tel.: 041 294 055

Kupim suhe smrekove colari-
ce ali zamenjam za nove čebe-
lje panje. Tel.: 031 501 801

Prodam nova masivna hrasto-
va garažna kletna vrata, lepo 
izdelana, in nov mešalec beto-
na (150 l), zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Peč za centralno, litoželezno z 
oljnim gorilcem, odlično ohra-
njeno, zelo poceni prodam. 
Tel.: 040 309 402

Prodam kovinsko rešetkasto 
kletko za kunce, 5 prekatov z 
napajalniki in krmilniki. Cena 
150 €. Tel.: 041 958 824

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

v petek, 26.9., ter torek, 30.9., 
razprodaja belih težkih petelinov 
za zakol po zelo ugodni ceni. 
14. oktobra  bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev. 
Vsak torek in petek so rjave in 
grahaste jarkice, vsak četrtek si 
lahko priskrbite enodnevne bele 
piščance, naročite pa lahko tudi 
gosi za zakol.

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci in 
jarkice tik pred nesnostjo

v petek, 3. oktobra.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

Prodam še nerabljen inox 
mlin za sadje na elektro po-
gon ter še nerabljeno stiskal-
nico za sadje na vreteno, 50 l. 
Tel.: 041 590 320

V okolici Sevnice ugodno pro-
damo domači kozji sir in kozje 
mleko. Tel.: 031 701 748

ŽIVALI
Menjam bika čisti šarole, 500 
kg, za bika čisti limuzin, enake 
ali večje teže. Tel.: 041 713 596

Prodam teličko lisasto limu-
zin, staro 2 meseca. 
Tel.: 031 283 913

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca. Tel.: 031 738 479

Prodam bikca, starega 9 me-
secev in težkega okrog 350 kg. 
Tel.: 051 275 249

Prodamo bikca, starega 11 te-
dnov, pasma LS, in teličko, sta-
ro 14 dni, pasma LS/LIM.
Tel.: 051 306 556

Prodam telico, brejo 5 mese-
cev, in prašiče, težke 30-60 kg. 
Tel.: 051 422 161

Prodam bikca limuzin, težkega 
180-190 kg. Tel.: 031 261 404

Prodam 2 prašiča, težka 40 
kg, domača reja, cena 2,40 €/
kg žive teže. Tel.: 041 396 301, 
07 49 75 301 

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

Višja medicinska sestra išče is-
krenega prijatelja. 
Tel.: 051 819 100

56-letni moški bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (100 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

45-letni želim spoznati žen-
sko srednjih let iz Krškega ali 
Brežic za prijateljstvo in redna 
srečanja. Tel.: 040 611 514

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 dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

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.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja
belih kilogramskih 

piščancev in mladih rjavih 
jarkic pred nesnostjo

3. in 4. oktobra. Na zalogi 
manjša količina rjavih 

enoletnih kokoši nesnic.

Spoštovane 
stranke! 

Naslednja številka (21/2014) bo izšla v 
četrtek, 9. oktobra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. oktober.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Delo je na območju GG Brežice. Če imate veselje do dela 
v gozdu, pošjite prošnjo z naslednjo vsebino: 
naslov, starost, izobrazba in telefonska številka 

na zgornji naslov. 

IŠČEMO GOZDNE DELAVCE

Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o., 
Tržaška cesta 2, p.p. 56, 1001 Ljubljana

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Zapelji me na testno vožnjo

www.tpv-avto.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,2 – 4,5 l/100 km. Emisije CO2: 95 - 105 g/km 
Emisijska stopnja Euro5b. Emisije NOx: 0,0084 - 0,0119 g / km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14; ODPRTO OD PON. DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.
BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04; ODPRTO OD PON. DO PETKA OD 8. DO 18. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Pred približno dvema letoma 
se je Viljem Grojzdek, ki opra-
vlja delo hišnika na OŠ Cerklje 
ob Krki, doma pa ima tudi mi-
zarsko delavnico, prvič odpra-
vil na mednarodni sejem, na 
katerem prodajajo različne vr-
ste malih živali. »Začelo se je s 
skobčevkami, saj jih je najlažje 
gojiti in še prostora veliko ne 
zavzamejo. Potem pa je števi-
lo papig kar raslo in raslo, se-
veda sem prej moral pripraviti 
tudi prostor in posebne bokse 
zanje,« razlaga in dodaja, da 
papige dobi na sejmih na Ma-
džarskem, v Avstriji, Nemčiji, 
Italiji, pri nas pač takšnih sej-
mov ni, prav tako ni ljudi, ki bi 
gojili tolikšno število ptic. »Na 
sejmih v tujini najdeš ponud-
nike iz bivših sovjetskih držav, 
celega Balkana in še nekaterih 
držav. Sejmišče je veliko za tri, 
štiri nogometne stadione, naj-
deš pa lahko vse male živali, 

tudi kuščarje in kače,« opisu-
je Grojzdek in še pove, da pa-
pige večkrat dobi tudi od ti-
stih, ki jih imajo doma in se jih 
sčasoma naveličajo, vendar jih 
nočejo zavreči in jih dajo raje 
komu drugemu, da skrbi zanje. 
V kletkah se trenutno oglaša 23 
vrst papig, med njimi na pri-
mer amazonke, sivi žakoji, ve-
liki in mali aleksandri, kralje-
ve papige, rdečekrile papige, 
več vrst rozel, nimfe, skobčev-
ke, agapornisi, kozice oz. ka-
karikiji, papige burg in pojoče 
papige. Kot razlaga, so cenovni 
razredi papig zelo različni, od 
pet do 1.500 evrov, tudi 5.000 
evrov, odvisno od vrste papige.

Papige hrani na dva dni, hra-
njenje pa traja tri ure. Pojedo 
ogromno, največ pa semen-
ske hrane ter sadja in zelenja-
ve, ne branijo pa se niti maka-
ronov, riža in mesa. Največkrat 
dobijo kuhano hrano, surove 
ne veliko, ker jih lahko zelo na-
pne. Kletke počisti na tri mese-
ce oz. po potrebi. Predvsem je 
treba počistiti tisto, kar razme-
čejo. Temperaturo pa uravna-
va samo do te mere, da hrana 
pozimi ne zmrzne, vse papi-
ge namreč prezimijo. Cel dan 
jim tudi igra radio, saj so tako 
manj občutljive na hrup, ki pri-
haja od zunaj. Papige, še pose-
bej večje, zelo dolgo živijo, are 

okoli sto let, amazonke 50 do 
60 let, sivi žakoji 60 do 70 let, 
skobčevke samo 10 do 15 let, 
odvisno od velikosti in pogo-
jev. »Stroški za tolikšno število 
papig so približno 300 do 400 
evrov na mesec, če pa moraš 
zelenjavo in sadje kupovati, pa 
seveda še več,« poudarja Grojz-
dek in dodaja, da je za gojenje 
papig potrebnega predvsem 
veliko časa in volje. Ogledi pa-
pig se vrstijo, tako je bilo v Žu-
peči vasi že veliko otrok iz cer-
kljanske šole, pa tudi takšni, ki 
se mimo peljejo s kolesom in 
jih ustavi ptičje petje. »Če želi 
kdo papigo vzeti, mu drugo po-
darim, kajti če je sama v kletki, 
lahko od žalosti tudi pogine,« 
še pravi Grojzdek, od letošnje-
ga leta tudi član brežiškega 
Društva rejcev malih živali, ki 
pa se v prihodnje nima namena 
udeležiti razstave malih živali, 
saj meni, da so razstave name-
njene bolj domači perutnini in 
zajcem, ptice pa so tam za po-
pestritev in se tudi ne ocenju-
jejo. Za konec lahko rečemo, 
da je pri Grojzdkovih že pravo 
malo kraljestvo živali, saj ima-
jo doma tudi fazane in golobe, v 
stanovanju pa domače najbolj 
zabavajo sivi žako Žak, modro-
čela amazonka Roti, veverici in 
psička Neli.
 Rok Retelj

Papige za hobi in sprostitev
ŽUPEČA VAS – »Nikoli nisem razmišljal, da bi doma gojil ptice, tako da je to prišlo povsem spontano. Bil sem 
na izletu in videl, kako se s tem ukvarjajo tam, in naenkrat me je zamikalo, da bi si tudi sam za svoj hobi in 
sprostitev nabavil papige,« pravi Viljem Grojzdek iz Župeče vasi, ki ima doma kar približno 200 ptic.

Viljem Grojzdek s štiriletnima velikima aleksandroma


