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KISS Mestni atrij in Društvo študentov Brežice
zaradi izrednega zanimanja ponovno vabita

v soboto, 16.8.2008, ob 21. uri 

na koncert skupine STRUNE & SRCA
z večerom zimzelenih melodij.

Srečko Ocvirk je na novinar-
ski konferenci 23. julija po-
jasnil, da dela ob gradnji HE 
Blanca potekajo nemoteno in 
pospešeno, obenem pa so na 
občini vsebinsko zelo poveza-
ni tudi z aktivnostmi podjetja 
Infra, ki skrbi za urejanje in-
frastrukture. „S tem skrbimo, 
da morda ne bi prišlo do more-
bitnih neusklajenosti pri izva-
janju del,“ je povedal Ocvirk. 
Veliko obremenitev za kraja-
ne predstavlja tudi transport 
za gradnjo, za delno izboljša-
nje razmer pa bodo poskrbeli 
z mostom na Blanci.

Kot je dodal direktor občin-
ske uprave Zvone Košmerl, 
bo občinska uprava tudi vna-
prej delala zelo odgovorno, 
obenem pa nameravajo tudi 
v prihodnje sprejemati pro-
račun na že zastavljenih real-
nih osnovah. Poleg gradnje HE 
Blanca med večje projekte v 
občini trenutno sodijo uredi-
tev prometne in komunalne 
infrastrukture, projekt kana-
lizacije in čistilnih naprav ter 
urejanje prostorov za pred-
šolsko vzgojo. Problem s pro-
stori za izvajanje predšolske 
vzgoje ima občina predvsem 

V skoraj poldrugo uro trajajoči 
predstavitvi je spomnil na vr-
sto sprejetih ukrepov in zako-
nov, ki so jih pripravili na go-
spodarskem ministrstvu, pa 
tudi na razvojne investicijske 
spodbude podjetjem, preko 
katerih je bilo ustvarjen-
ih kar 38.000 novih delovnih 
mest. Slovensko gospodarstvo 
je v tem obdobju doseglo tudi 
rekordno, 5,3-odstotno gos-
podarsko rast, kar je bilo za 
2,5 do 3 % več od povprečne 
gospodarske rasti v državah 
Evropske unije. Zelo pomem-
ben del ukrepov ministrst-
va so predstavljale tudi raz-
vojne naložbene spodbude 
podjetjem vseh velikosti, za 
kar so po Vizjakovih besedah 
učinkovito uporabili možnost 

Sevnica:	Delo	teče	naprej
SEVNICA - Kljub tragediji, ki je prizadela sevniško občino ob nesreči na HE Blanca, v kateri je življenje izgu-
bil tudi župan Kristijan Janc, občinski projekti tečejo naprej. V občini si prizadevajo ohraniti dosedanji pro-
ces izvajanja številnih investicij, ki bodo lokalno okolje zaznamovale še za več prihodnjih let, med osrednje 
pa sodi ravno izgradnja HE Blanca. „Ta tragedija je bila izreden šok za občino in njeno upravo, vseeno pa 
moramo aktivno delati na že zastavljenih projektih,“ situacijo v občini ocenjuje podžupan Srečko Ocvirk.

v Krmelju. Kot možno rešitev 
predvidevajo tudi kontejner-
ske izvedbe vrtcev, ki jih posa-
mezne občine že imajo ter so 
stroškovno ugodnejše kot no-
vogradnja. Pomembna sred-
stva iz občinskega proračuna 
bodo letos namenili tudi pri-
pravi ter izdelavi podrobnega 
prostorskega načrta za poslov-
no cono vzhodno od Blance. V 
občini pa se ob tem že aktivno 
pripravljajo tudi na prihodnje 
razpise za pridobitev evrop-
skih sredstev. 

Z delom je že začela tudi ob-
činska volilna komisija (OVK), 
z njenimi aktivnostmi glede 

nadomestnih volitev zaradi 
tragične nesreče na HE Blan-
ca pa so se svetniki podrobne-
je seznanili na tretji izredni 
seji občinskega sveta 24. juli-
ja. Nadomestne volitve za žu-
pana bodo sicer 12. oktobra, 
morebitni drugi krog pa 2. no-
vembra. Svojo kandidaturo 
sta doslej že napovedala se-
danja podžupanja Breda Dre-
nek Sotošek (SD) ter Zdravko 
Mastnak (Zares), usklajevanja 
in dogovori glede volitev pa v 
posameznih ostalih strankah 
še potekajo.

Svetniki so se seznanili tudi z 
ugotovitvami OVK glede na-

Vizjak:	Uspel	nam	je	preboj
k	razvojni	naravnanosti
LJUBLJANA – Prejšnji teden je mag. Andrej Vizjak predstavil rezultate dela Ministrstva za gospodarstvo v 
obdobju od nastopa mandata v decembru 2004 do konca meseca junija 2008. Ob tem je poudaril, da jim 
je v tem mandatu uspelo narediti pomemben preboj k razvojni naravnanosti slovenskega gospodarstva. 

koriščenja tako sredstev iz 
državnega proračuna kot tudi 
sredstva evropskega struk-
turnega sklada, ki so jih na-
menili izključno novim inves-
ticijam v tehnološko opremo 
in za investicije v izgradnjo 
novih turističnih zmogljivo-

sti. Samo na področju turiz-
ma je bilo v letih 2004 - 2008 
odprtih preko 2.000 novih de-
lovnih mest, po zadnji oce-
ni konkurenčnosti za razvoj 
turističnega sektorja, ki so jo 
izdelali na Svetovnem gosp-
odarskem forumu, pa je Slo-
venija med 130 državami na-
predovala s 44. na 36. mesto, 
pri čemer se je povečala tudi 
njena prepoznavnost. 

Velik napredek je bil stor-
jen tudi na področju energe-
tike s preoblikovanjem elek-
trodistribucijskih podjetij, 
dokončno ločitvijo med trž-
nimi in netržnimi dejavnost-
mi, odprtjem trga električne 
energije za gospodinjske od-
jemalce in z ustanovitvijo 

sistemskih operaterjev distri-
bucijskega omrežja električne 
energije. Kakor je dejal Viz-
jak, so ob usmeritvi v razvoj 
konkurence na energetskem 
trgu in trgu elektronskih ko-
munikacij z vsemi ukrepi in 
zakoni, ki sta jih sprejela tako 
vlada kot parlament, ustvari-
li ugodno poslovno okolje za 
nadaljnji razvoj in rast slo-
venskega gospodarstva, spod-
budili podjetništvo in kon-
kurenčnost gospodarstva in 
dosegli tudi višjo stopnjo za-
gotavljanja varstva potrošni-
kov in intelektualne lastnine. 

Zadnje leto je bilo za Sloveni-
jo še posebej pomembno za-
radi predsedovanja Svetu EU, 

domestnih volitev članov sve-
tov krajevnih skupnosti Blanca 
Boštanj, Sevnica ter Stude-
nec. Zaradi znanih razlogov 
je mandat prenehal  predse-
dniku Sveta KS Sevnica Bo-
janu Lipovšku, predsedni-
ku Sveta KS Blanca Bogoslavu 
Peklarju, predsedniku Sveta 
KS Studenec Mihaelu Metelku 
in predsedniku Sveta KS Bo-
štanj Marjanu Kogovšku. OVK 
je ugotovila, da mandat v ne-
sreči na Blanci preminulega 
občinskega svetnika SDS Ru-
dija Dobnika preide na Mari-
jo Mojco Hočevar, ki je me-
sto v občinskem svetu tudi že 
sprejela. Svetniki so med dru-
gim sprejeli tudi ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata 
članu občinskega sveta Mar-
janu Kogovšku zaradi njegove 
smrti. Dobnik in Kogovšek sta 
bila za člana komisij in odbo-
rov predlagana s strani SDS in 
SLS, zato so se svetniki strinja-
li, da se za imenovanje nado-
mestnih članov pozove samo ti 
dve stranki. Za vršilca dolžno-
sti direktorja javnega podje-
tja Komunala Sevnica so sogla-
sno imenovali Mitjo Udovča.

Martin Kerin

Mag. Andrej Vizjak

Nadaljevanje na str. 2

Podžupana Breda Drenek Sotošek in Srečko Ocvirk ter 
direktor občinske uprave Zvone Košmerl

BREŽICE - V brežiški porodni-
šnici so v ponedeljek zabeleži-
li 300. porod in v letošnjo stati-
stiko vpisali 302. novorojenčka, 
saj sta se v dveh primerih rodi-
li tako deklici dvojčici kot tudi 

dvojčka dečka. Kot zanimivost 
naj navedemo, da se je v leto-
šnjem letu rodilo 151 deklic in 
prav toliko dečkov, medtem so 
lani do 4. avgusta zabeležili 91 
porodov manj, torej le 211. 
25-letna mamica Karmen 
Osojnik, ki je rodila pod števil-
ko 300, prihaja iz Podsrede in 
je nekaj ur po porodu za naš 
časopis povedala, da pri poro-
du ni bilo zapletov. Njen drugo-
rojenec Aljoša je tehtal 3400 g, 
meril pa 51 cm. V družini se je 
pridružil 2-letnemu bratcu Se-
bastjanu in osrečil tudi 29-le-
tnega očka Aleksandra.
  M. Kalčič M.

Letos	151	deklic	
in	151	dečkov

Srečna mamica Karmen 
pestuje sinka Aljošo. 

Naslednja	številka	
22.	avgusta
Spoštovane bralke in bralci!
Čas počitnic je nekoliko raz-
redčil tudi naše vrste, vendar 
smo se potrudili in vam v teh 
vročih dneh pripravili nekaj 
branja iz domačih logov. Prej-
šnja in današnja številka sta 
izšli na 16 straneh in ob obilici 
gradiva je zmanjkalo prostora 
za nekaj prispevkov.
Ker so pred nami volitve v 
Državni zbor, smo v skladu z 
zakonom pripravili Pravila o 
spremljanju predvolilne kam-
panje 2008 (za Posavski ob-
zornik in TV Krško), ki so v 
celoti objavljena na porta-
lu www.posavje.info, odbo-
re političnih strank v regiji pa 
bomo o tem obvestili tudi pi-
sno. V zvezi s tem je tudi od-
ločitev uredništva in upra-
ve, da bo naslednja številka 
Posavskega obzornika izšla 
dan kasneje, torej v petek, 
22. avgusta, organizatorjem 
predvolilnih kampanj pa bodo 
posebne strani na voljo še v 
številkah, ki bosta izšli 4. in 
18. septembra. Uredništvo

Občankam 
in občanom občine 
Kostanjevica na Krki

čestitamo 
ob prazniku!

Uredništvo
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POSAVSKI OBZORNIK – 
časopis za pokrajino Posavje

izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
Martin Kerin, Bojana Mavsar, Peter 
Pavlovič, Suzana Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Andrej Pinterič

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

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 344
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij 
ne vračamo in ne honoriramo.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 

sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo tako, da nam sporočijo svoj 
naslov po pošti, e-pošti ali faksu. Plačali 
bodo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za 
eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v Slo-
veniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB: SI03155-1086687920
TRR pri banki NLB: SI 02980-0254398083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (17/2008) bo izšla v 
petek, 22. avgusta 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
13. avgust.

Nadaljevanje s 1. strani

Vesna Hrovat, 
Dobrava pri Kostanjevici: 
Mi bomo letos prvič dali otroka v 
kostanjeviški vrtec, ker smo do 
sedaj živeli drugje. Eden je že 
bil v vrtcu, drugi gre zdaj prvič. 
Mislim, da otroci morajo v vr-
tec. Oba sta vpisana in spreje-
ta, prostorskih težav pa ni bilo 
zaznati. O vrtcu sem se prej se-
veda pozanimala. Vabili so nas 
tudi na cicibanove urice ali ne-
kaj takega, tako da sta otroka 
že spoznala vrtec, mi starši pa 

tudi. Vemo, kako vrtec deluje, kakšne so vzgojiteljice, tako da 
poznamo vsaj osnovne stvari. 

Anica Kerin, 
Selce pri Leskovcu: 
V vrtcu pri Osnovni šoli Leskovec 
pri Krškem imamo enega otroka. 
S samimi prostori, čeprav jih je 
že sedaj premalo, in programom 
v vrtcu smo zaenkrat zadovolj-
ni. Verjetno pa bo stiska s pro-
storom glede na nove možnosti 
vpisa predšolskih otrok v priho-
dnje še večja, saj je potreb po 
vpisu otrok v vrtec že tako vsako 
leto več. Starše pa sicer že zdaj 
pesti vsakoletna omejitev vpisa. 

Največ težav imajo zato predvsem tisti starši, ki želijo svojega 
otroka v vrtec vpisati prvič.

ANKETA

Violeta Dular, Brežice:
Imam dva otroka. Rok obiskuje 
že osnovno šolo, Aleksej ima 13 
mesecev. Čuvam ga sama, ker 
mislim, da do drugega leta otro-
ci najbolj potrebujejo mamo. V 
naslednjem šolskem letu name-
ravam mlajšega vpisati v bre-
žiški vrtec in upam, da ne bo 
težav ter da je dovolj prostih 
mest. Pomembno se mi zdi, da 
je otrok v vrtcu, saj se nauči 
poslušnosti, druži se z vrstniki, 
pravilno uporablja in si bogati 

besedni zaklad, navadi se na vzgojiteljico, zato se lažje prilago-
di šolskim zahtevam.

Izkušnje	z	vrtci
Stanje na področju vrtcev se razlikuje od kraja do kraja. Za 
odgovor, ali njihovi otroci obiskujejo vrtec, so bile pri vpisu 
kakšne težave in kakšne so njihove izkušnje z vrtcem v njiho-
vem kraju, smo poprosili nekaj mladih mamic. 

Jelka Gregorčič Pintar,
Sevnica:
V vrtcu imam hčer, ki je stara 4 
leta. V vrtec je začela hoditi, ko 
je bila stara leto in 10 mesecev. 
Bila je med izbranimi po pra-
vilniku za vpis v vrtec (takoj po 
rojstvu sem jo vpisala na »čakal-
no listo«), saj je bilo otrok pre-
več in so jih nekaj odklonili. Ida 
obiskuje vrtec v Sevnici - enoto 
Rdeča kapica. Njena skupina je 
polno številna - po normativu. 
Igralnice so urejene v igralne ko-

tičke s podestoma, ki nudita dodaten prostor. Celotno osebje vrt-
ca je prijazno, ustvarjalno in korektno.

na kar so stekle priprave že v 
letu 2005, v okviru ministrstva 
pa so delovali kar v 23 delov-
nih skupinah Sveta, pokrivali 
Svet za konkurenčnost in Svet 
za promet, telekomunikacije 
in energijo in izvedli okoli 200 
formalnih sestankov delovnih 
skupin in podskupin v Bruslju. 

V zaključku novinarske kon-
ference, ki se jo je udeležilo 
rekordno število novinarjev iz 
različnih medijskih hiš, je Bre-
žičan Andrej Vizjak, prvi mi-
nister iz Posavja v samostojni 
Sloveniji, ocenil svoje in delo 
svojih sodelavcev kot uspešno. 
Ob tem je poudaril, da čaka 
slovensko gospodarsko poli-

tiko zaradi spreminjajočih se 
razmer na globalnem in evrop-
skem trgu tudi v bodoče ne-
nehno prilagajanje, veliko dela 
in izzivov. “Če smo imeli pred 
štirimi leti cilj, da ustvarimo 
nova delovna mesta, imamo 
sedaj ključen cilj, kako nare-
diti preboj slovenskih podje-
tij glede dodane vrednosti, 
glede produktivnosti, in s tem 
ustvariti prostor, da se ta do-
dana vrednost pravično deli, 
tako med podjetja za nadalj-
njo rast kot tudi med zaposle-
ne v smislu dviga plač. In kako 
to storiti? Odgovore za to se-
veda imamo, in če nam bo to 
zaupano, jih bomo seveda tudi 
izvedli", je še dejal Vizjak. 

Bojana Mavsar

Barbara Kiseljak, 
Orešje na Bizeljskem: 
Dva od treh otrok imam v vrt-
cu na Bizeljskem. Tretja je šo-
larka. V vrtcu sta bila že to leto 
oba, čeprav sem brezposelna, 
saj je sin doma močno pogrešal 
sestrico. In pedagogi pravijo, 
da so vrtičkarji boljši v osnovni 
šoli, kot tisti, ki so doma. Eno 
leto bom lahko koristila brez-
plačni vrtec za mlajšega. V vr-
tec rada hodita, in tudi sama 
sem z njim zadovoljna. Čeprav 

imamo subvencionirano plačilo, je ta ugodnost dobrodošla za 
družinski proračun. Lahko pa bi bil brezplačen za vse otroke. 

Prosta mesta v posavskih vrt-
cih lahko preštejemo na prste. 
Vpis je tolikšen, da bo jeseni 
v posavskih vrtcih najmanj 11 
novih oddelkov; šest (verjetno 
sedem) v krških, tri v brežiških 
in eden v sevniških vrtcih. Za 
pol oddelka so se razširili v Ko-
stanjevici na Krki in Radečah. 
Posledično to zahteva nove 
zaposlitve, prostorske kapa-
citete so skoraj popolnoma 
izkoriščene. Povečano števi-
lo otrok v vrtcih bo imelo tudi 
precejšnje finančne posledice 
za proračune občin, tako na 
področju investicij kakor tudi 
za redno delo vrtcev. Bodoče 
potrebe v vrtcih bodo občine 
morale v večini primerov reše-
vati s pozidavo.

V brežiških vrtcih je v šolskem 
letu 2008/09 vpisanih 672 
(zdaj 657) otrok v 41 oddel-
kih, kar je skoraj tri odstot-
ke več. Oddelki so polni, ra-
zen pri OŠ Pišece. Pol oddelka 
na novo odpirajo v vrtcih Ar-
tiče in Globoko ter po en od-
delek v Dobovi in Vrtcu Mavri-
ca Brežice. Po pojasnilih mag. 
Božene Devčič z Oddelka za 
družbene dejavnosti, gre ve-
čina na račun povečanega vpi-
sa otrok 1. starostne skupine 
(jasli), vendar vpis narašča že 
nekaj let. Jeseni bo imelo 62 
družin (zdaj 78) v vrtcih dva 
ali več otrok, skupaj 124 (zdaj 
161) otrok. Prostorskih težav 
za zagotovitev oskrbe vsem 
vpisanim niso imeli, povečan 
vpis pa je prinesel štiri nove 
zaposlitve. 

V krških vrtcih bo jeseni 895 
otrok (zdaj 802), oddelki so 
polni, nove odpirajo v Leskov-
cu, na Raki in Senovem ter tri 
v Krškem. Vodja Oddelka za 

Vrtci	v	Posavju	polno	zasedeni,	odprtih	več	novih	oddelkov

„Drugi	otrok“	povzročil	
prostorsko	stisko	v	vrtcih
POSAVJE – S 1. septembrom bo stroške predšolske vzgoje za drugega in vsakega naslednjega otroka iz iste 
družine prevzela država. Vpis otrok v vrtce se je posledično nekoliko povečal tudi v naših občinah, pov-
zročil pa tako prostorske kot kadrovske težave. Starši, ki že imajo dva ali več otrok v vrtcu, bodo avto-
matično upravičeni do brezplačnega vrtca. Tisti, ki bodo s 1. septembrom oz. kasneje v vrtec vključili še 
mlajšega otroka, pa morajo do 31. avgusta vložiti vlogo za oprostitev plačila. Brez podane vloge bo vrtec 
za drugega otroka polno plačljiv. Čeprav vpis narašča že nekaj let, prostih mest v vrtcih skorajda ni. 

družbene dejavnosti Jadran-
ka Gabrič ocenjuje, da je za 
11,6 odstotkov povečan vpis 
otrok v krške vrtce posledica 
spremembe zakona o vrtcih, v 
skladu s katerim bodo starši s 
septembrom oproščeni plači-
la vrtca za mlajše otroke, ki 
so istočasno vključeni v vrtec. 
Kot še pravi, podatki o rojstvih 

kažejo sicer blag porast roj-
stev (povprečno petletno šte-
vilo rojenih otrok od leta 2004 
do 2007 se giblje med 235 in 
240 na leto), vendar na Občini 
Krško menijo, da to ni odločil-
no vplivalo na tako velik vpis.  
V vrtcu Leskovec pri Krškem 
so zavrnili 12 vlog, tam išče-
jo rešitev za oblikovanje še 
enega oddelka. Letos bodo 
začeli z gradnjo novega vrt-
ca na Raki, v naslednjih letih 
pa z obnovo in gradnjo vrt-
ca v Leskovcu in v Krškem.   
Eno prosto mesto je v vrtcu Kr-
ško-Dolenja vas. Zaradi pove-
čanega vpisa v prihajajočem 
letu so na novo zaposlili 22,98 
kadra. V tem šolskem letu so 
imeli 100 vlog za znižano pla-
čilo vrtca za drugega otroka, 
natančnega podatka za vpis s  
1.9. 2008 še nimajo.

Trije od šestih novih oddel-
kov v krški občini (vsi jaslični), 
bodo v osrednjem vrtcu. Rav-
natelj Dušan Tomažin je po-
jasnil, da so dva oddelka že 
uredili tako, da so funkcional-
no preuredili obstoječe pro-
storske kapacitete, za kar je 
ustanoviteljica namenila ne-
kaj manj kot 11.000 evrov. Po 

novem letu bodo sprejeli oto-
ke v tretji oddelek, ki pa je 
potreben večjih posegov in bo 
investicija po grobi oceni vsaj 
enkrat večja. Vendar kot pra-
vi ravnatelj Tomažin, so s tem 
izčrpali obstoječe prostorske 
možnosti. Zadnjih pet let be-
ležijo povečan vpis, vsako leto 
za en oddelek. Kar je po nje-
govem prepričanju predvsem 
posledica osveščenosti star-
šev o prednosti otrok z vrtič-
karsko vzgojo v nadaljnjem 
šolanju. V naslednjem šol-
skem letu imajo od omenjenih 
895 krških vrtičkarjev vpisanih 
382 otrok (20 več kot letos), a 
je le nekaj posameznikov ta-
kšnih, ki imajo na novo vpisa-
nega drugega otroka.

V sevniških vrtcih bo v novem 
šolskem letu 533 otrok, 31 več 
kot lani. Tri prosta mesta v 
drugi starostni skupini ima le 

Vrtec Ciciban Sevnica. Zavrni-
li so 19 vlog, vendar za te pri-
pravljajo ureditev prostorov 
za en oddelek pri OŠ Krmelj, 
kjer naj bi stisko staršev zaradi 
zavrnjenih vlog rešili do konca 
koledarskega leta. Dolgoročno 
predvidevajo širitev tega vrt-
ca. Do sedaj so imeli 60 takih 
otrok, da sta bila v vrtcu dva 
ali več otrok ene družine, za 
novo šolsko leto zaradi spre-
jemanja vlog še nimajo do-
končnega števila. Na oddelku 
ocenjujejo, da ni bistvenega 
povečanja  vpisa zaradi druge-
ga brezplačnega otroka.

V tem šolskem letu bodo v 
Sevnici začeli z adaptacijo 
in dozidavo Vrtca Ciciban.  V 
minulih dneh je bil objavljen 
razpis za izbor izvajalca del. 
Izgradnja bo potekala v dveh 
fazah, sprva rušitev enote 
Pika nogavička in izgradnja 
novega dela vrtca na tej loka-
ciji ter nato selitev otrok v no-
vozgrajeni del (jeseni 2009), 
nato pa rušitev enote Pika-
polonica in izgradnja druge-
ga dela vrtca. Konec investi-
cije je predviden septembra 
2010. Celotna vrednost inve-
sticije z opremo vred je oce-
njena na 2.589.144 evrov. Ob-
čina Sevnica je prejela sklep 
Vlade RS o sofinanciranju in-
vesticije v višini 40,86 odstot-
kov, kar pomeni 1.125.284 
evrov. Sofinanciranje investi-
cije bo potekalo štiri leta, do 
vključno leta 2011.

V Kostanjevici na Krki in Rade-
čah imajo le po en vrtec, spre-
jeli so vse prijavljene otroke, 
vrtca pa sta polna, v Kosta-
njevici sta prosti še dve me-
sti. Po podatkih višje sveto-
valke za družbene dejavnosti 
Anite Krajnc imajo v Kosta-
njevici devet odstotkov več 
vpisanih - 84, lani 77. V vrtcu 
bo pet oddelkov, pol oddelka 
več kot lani, zaposlili bodo 0,5 
pomočnice vzgojiteljice. Kot 
pravi Kranjčeva, niso zavrnili 
nobene vloge niti ne opažajo 
povečanega vpisa zaradi mo-
žnosti plačila vrtca za drugega 
otroka s strani države. V Rade-
čah beležijo 3,2-odstotno rast 
vpisa, lani so imeli 124 otrok, 
letos 128 v sedmih oddelkih, 
za pol oddelka so se razširili. 
V preteklem letu je imelo 12 
družin  dva otroka v vrtcu, le-
tos skupaj 16 družin, od tega 
sedem novih družin z vpisani-
ma dvema otrokoma. 

Suzana Vahtarič 

Otroci na igrišču krškega vrtca

V teh dneh bo MŠŠ v Ura-
dnem listu objavilo  no-
velo  Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrt-
cih, ki ureja plačila star-
šev, in nov obrazec, ki bo 
namenjen le za uvelja-
vljanje oprostitve plačila 
za vrtec za drugega otro-
ka in kot tak poenosta-
vljen. Vloga bo dostopna 
v vrtcih, na spletni stra-
ni šolskega ministrstva  in 
na portalu E-uprava. Starši  
lahko vložijo vlogo tudi na 
sedanjem obrazcu za zni-
žano plačilo vrtca,  pri če-
mer navedejo le podatke o 
mlajšem otroku. 
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končanje obvoznice. Kdaj se 
bodo lahko peljali po njej?
Obvoznico 90-odstotno fi-
nancira država in je pač nje-
na stvar, kako pristopi k rea-
lizaciji projekta v določenem 
letu. Gradnja obvoznice naj 
bi se v skladu z državnim pro-
računom končala šele leta 
2010, vendar smo se s pred-
stavniki Direkcije za ceste 
dogovorili, da bo letos v ce-
loti dokončan most, se pra-
vi asfalt, pločniki in ograja, 
s šentjernejskega konca pa 
bo narejen odcep, tako da bo 
možna vožnja do mostu vsaj 
po makadamski cesti. V nasle-
dnjem letu mora občina zago-
toviti nekaj več kot 700 tisoč 
evrov sredstev, da bi bila za-
deva dejansko dokončana. 
V državnem proračunu v na-
slednjem letu ni predvidenih 
sredstev za obvoznico, ampak 
jih bo država poplačala v letu 
2010. Ker je to zelo veliko de-
narja, mi to dela malce skrbi, 
kljub temu pa smo privolili v 
tak dogovor in nekako bomo 

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Vsak praznik, še posebej pa prvi občinski praznik, je za 
skupnost poseben dogodek. Vse, ki skupaj soustvarjate okolje 
in vzdušje, v katerem se počutite dobro in si zastavljate jasne 
cilje za prihodnost, vaš skupni praznik še trdneje povezuje. Ob 
tem, ko se veselite vseh novih pridobitev v vaši občini, naj vam 
nove pobude in ideje dajejo poleta za nove izzive in uspehe, 
pa čeprav drobne in na videz nepomembne. 

Naj ta praznik postane resnično praznik vseh občanov, priložnost za prijetna 
druženja, obenem pa navdih za nadaljnje velike dosežke.
Ob občinskem prazniku in častitljivi obletnici vašega mesta želim vsem, da bi bili 
vaši praznični dnevi polni zadovoljstva in medsebojnega razumevanja. 

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

Srečko Ocvirk,
podžupan občine Sevnica

Spoštovane občanke in občani občine Kostanjevica na Krki, 
spoštovani župan, spoštovane članice in člani Občinskega sveta!

Vsak prvi korak je težak in tudi prvi koraki, ki sledijo formalni 
ustanovitvi samostojne občine, nikdar niso preprosti. Med njimi 
pomembno, simbolno mesto zavzema odločitev o prazniku 
občine, prazniku vseh njenih občank in občanov, prazniku 
druženja, zavzemanja za složnost v doseganju napredka 
lokalne skupnosti. Toliko lažje je sprejeti pravilno odločitev, če 
njeni temelji izvirajo iz bogate preteklosti območja, kakršno 
Kostanjevica na Krki vsekakor premore.

Ob prvem praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno čestitamo 
ter želimo, da bi uspešno premagovali ovire na poti stabilnega razvoja vaše 
skupnosti. Hkrati se vam zahvaljujemo za dosedanje dobro sodelovanje in si 
želimo krepitve dobrih odnosov med občinama v okviru razvojne regije Posavje 
tudi v prihodnje.

župan občine Radeče
Matjaž Han s sodelavci

Pred občino Kostanjevica na 
Krki je prvi pravi občinski 
praznik. Česa se lahko ob-
čanke in občani ob tem ve-
selijo, kaj lahko praznujejo?
Edini vsaj delno zaključen 
projekt je obnova Gorjanske 
ceste. To je za Kostanjevico 
kar velik dosežek, kajti ta ce-
sta je bila v zelo slabem sta-
nju. S to investicijo smo imeli 
kar nekaj zapletov, saj je bila 
najprej predvidena le obno-
va vozišča brez ostale infra-
strukture. Nato smo popra-
vljali projekt, tako da bo zdaj 
v sklopu obnove rešena tudi 
kanalizacija za fekalije in za 
meteorno vodo, zamenja-
li smo električno napeljavo, 
javno razsvetljavo in vodo-
vod. Projekt bo v letošnjem 
letu zaključen, a z manjšimi 
spremembami na drugem od-
seku obnove, kjer bo pločnik 
le na eni strani vozišča. 

Med tekočimi projekti v ob-
čini občani najbrž najbolj 
nestrpno pričakujejo do-

Pogovor	z	županom	občine	Kostanjevica	na	Krki

Naša	prihodnost	je	v	
sonaravnem	razvoju	
S kulturnim festivalom v organizaciji KUD Flokart in z zaključkom Forme vive 
se je v minulih dneh že začel praznik občine Kostanjevica na Krki. Občin-
ski svet je letos za občinski praznik določil 16. avgust – tega dne leta 1252 je 
koroški vojvoda Bernard Spanheim Kostanjevici na Krki podelil mestne pravi-
ce. Kljub dopustniškemu času bodo v naslednjih dveh tednih v najmanjši in 
najmlajši posavski občini potekale še številne kulturne, družabne in športne 
prireditve, na slavnostni seji Občinskega sveta pa bodo podelili priznanja po 
novem pravilniku. V predprazničnem pogovoru z županom Mojmirjem Pusto-
slemškom smo se sprehodili skozi aktualno stanje v občini.

pač morali zbrati sredstva ter 
dokončati ta več kot desetle-
tni projekt. 

V Kostanjevici veliko stavi-
te na turizem in kulturo. So 
možnosti dovolj izkorišče-
ne? Kaj bi še morali storiti, 
predvsem občina?
Možnosti je zagotovo veliko, 
vendar morajo biti za razvoj 
turizma zagotovljeni neki po-
goji, predvsem infrastruk-
turni, vzporedno s tem pa je 
treba razvijati turistično po-
nudbo. Občina lahko zagota-
vlja samo pogoje za razvoj 
turizma, ne more pa se ukvar-
jati z vodenjem turističnih 
objektov. Ravno v letošnjem 
letu smo izdelali projekt za 
turistično informacijski cen-
ter v kletnih prostorih Lamu-
tovega likovnega salona in z 
župnijo se pogovarjamo o na-
jemu teh prostorov. Kasneje 
se bomo odločili, ali bo cen-
ter vodil nek javni zavod ali 
pa bo deloval v javno-zaseb-
nem partnerstvu. Imamo pa 
seveda obilo naravnih in kul-
turnih možnosti za razvoj tu-
rizma. 

V predvolilnem programu 
ste poudarili, da se ne za-
vzemate za razvoj kakšne 
težje industrije v Kostanje-
vici, pač pa za bolj „zeleno“ 
industrijo, kmetijstvo, goz-
darstvo ipd. Gre razvoj ob-
čine v to smer?
Ravnokar smo v fazi izdelave 
prostorskega načrta občine, 
kjer bo predviden tudi razvoj 
industrije, a predvsem eko-
loško sprejemljive. Zazidalni 
načrt v obrtni coni, ki jo pri-
pravljamo za investitorje, je 
prirejen za majhne obrtnike, 
predvideva namreč 200 kva-
dratnih metrov velike hale. 
Za morebitne večje investi-
torje, ki bi rabili 500 ali celo 
1000 kvadratnih metrov po-
vršin, bomo verjetno morali 
malo spremeniti ta zazidalni 
načrt. Sicer pa naša strategija 
ni usmerjena v takšen tehno-
loški razvoj kot v Brežicah, Kr-
škem ali v Novem mestu, am-
pak v lažji, sonaravni razvoj.

Na Prekopi so pred časom 
napovedali, da želijo svo-
jo krajevno skupnost. Kaj se 
dogaja na tem področju?
To so napovedovali posame-
zniki, na sestankih s kraja-
ni pa je stvar izpadla pov-
sem drugače. Prekopa tako 
ali tako nima pogojev za kra-
jevno skupnost, pa tudi če bi 
jo ustanovili, zaradi tega Pre-
kopa ne bo nič bolj napredo-
vala. Projekt obnove ceste 
skozi Prekopo je vreden 2,7 
milijona evrov, od tega 540 ti-
soč evrov prispeva občina, in 
tega krajevna skupnost ne bi 
mogla financirati. Zdaj mora-
mo urediti najprej infrastruk-
turo ob cesti, nato pa kanali-

Spoštovane občanke in občani, 
svetnice in svetniki 

občine Kostanjevica na Krki!

Želimo vam prijetno praznovanje občinskega praznika 
ter veliko pravih in modrih odločitev za razvoj in 
kakovostno življenje vaših občanov. 

Iskreno vam čestitamo za dosežke v preteklem letu 
in želimo smelih idej, uresničenih načrtov in gotovosti 
na poti razvoja v prihodnjem. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in se veselimo 
partnerskega odnosa, dialoga in preudarnih ravnanj 
na poti, ki je pred nami. 

Franc Bogovič,
župan občine Krško

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

ob praznovanju vašega občinskega praznika vam iskreno čestitam. Želim vam še 
mnogo idej in ustvarjalne energije za doseganje zastavljenih ciljev.

Želimo vam prijetno praznovanje!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice s sodelavci

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki!

Naša občina letos, 16. avgusta, 
prvič praznuje občinski praznik. 

Pred davnim letom 1252 
je Kostanjevica na Krki pridobila mestne 
pravice. Kot najmanjše slovensko mesto 
in peto najstarejše v Sloveniji, smo si ta 

dan izbrali kot zgodovinski mejnik 
našega mesta oz. cele občine.

Ob tem dogodku vam vsem čestitam in 
vas vabim na vse naše osrednje prireditve.
      

Vaš župan Mojmir Pustoslemšek

Nadaljevanje na str. 4



PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI Posavski obzornik - leto XII, številka 16, četrtek, 7. 8. 20084

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR

G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141

Tesarska dela:
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice,
 vrtne ute.

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

Čestitamo ob prazniku!

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

zacijo za celo naselje skupaj 
s čistilno napravo. Načrtuje-
mo, da bo projekt končan do 
leta 2011, čeprav bo finacira-
nje težavno. 
Naši razvojni programi so kar 
„napeti“, pri tem pa računa-
mo tudi na državna in evrop-
ska sredstva, recimo na sred-
stva za urejanje odpadnih 
voda, komunalne ureditve 
naselij in vodne vire. To so 
projekti, ki so lahko tudi re-
gionalnega pomena, zato in-
tenzivno sodelujemo z Regio-
nalno razvojno agencijo. 

Redni spremljavalci občin-
skega sveta ugotavljamo, 
da so odnosi med vami in 
svetniki včasih kar napor-
ni, svetniki so do vas čeda-
lje bolj neizprosni. Čutite to 
kot težavo oz. oviro pri va-
šem delu?
Jaz ne, to je bolj njihov pro-
blem. Ko sem kandidiral za 
župana kot neodvisni kandi-
dat in ko sem videl, da so tudi 
svetniki, razen enega, izvo-
ljeni kot neodvisni, sem mi-
slil, da bomo enotno nasto-
pali neodvisno. Vendar pa so 
nekateri svetniki bivši člani 
takšnih in drugačnih strank in 
še vedno delajo po nekih bi-
vših strankarskih navodilih. 
Osebno mislim, da bi morali 
delati v korist občine, da se 
ne bi smeli „loviti“ na proce-
duralnih zadevah. V prvi vrsti 
se zavzemam za legalen na-
čin dela, vendar je nekatere 
stvari treba sprejeti z določe-
nim tveganjem - pa ne me na-
robe razumeti, nisem za krše-
nje zakonov. Obstaja pa kup 
problemov, o katerih so se v 
bivši krajevni skupnosti pogo-
varjali, niso se pa o njih do-
govorili. Takšen primer je de-
nimo izkoriščanje termalne 
vode, vendar sem preveril in 
konkretno ni nič sklenjene-
ga, razen če je kaj v katerem 
drugem arhivu, s katerim na 
občini ne razpolagamo.
V demokraciji pač lahko vsak 
pove svoje mnenje, moti me 
le to, da je debata v občin-
skem svetu včasih na nekul-
turni ravni. 

Je občinska uprava optimal-
no sestavljena ali bi potre-

bovali še kakšno okrepitev?
Ugotavljamo, da bomo verje-
tno morali zaposliti še enega 
človeka, saj so določena po-
dročja preobširna. Recimo 
referent za okolje, prostor in 
infrastrukturo ima preveliko 
področje, da bi ga lahko ob-
vladal le en človek. 

Pa prostori?
Prostori so problematični, 
to so prostori bivše krajev-
ne skupnosti. Dogovarjamo se 
z ribiči, ki imajo prostor na-
sproti nas. O selitvi zaenkrat 
ne razmišljamo, predvideli 
pa smo selitev knjižnice iz te 
stavbe v prostore stare pošte, 
vendar zaenkrat še ni nič do-
govorjenega.

Slovenija v mandatu te vlade 
kot vse kaže še ne bo dobila 
pokrajin. Bo vaša odločitev 
za Posavje ob morebitnem 
vnovičnem sestavljanju po-
krajinskega mozaika na pre-
pihu?
Mislim, da ne. Čeprav se po 
srcu čutim Dolenjca, je pečat 
50-letnega skupnega bivanja 
s Posavjem zelo močan, poleg 
tega je dogovarjanje v okviru 
pokrajine z manjšim številom 
občin veliko bolj plodno kot v 
velikem konglomeratu občin. 

Vas občani velikokrat usta-
vljajo na ulici?
Niti ne, se pa kar pogosto 
oglašajo na občini. Kdaj pa 
kdaj si vzamem čas in se spre-
hodim po mestu. Ne da bi se 
pohvalil, vendar imamo zdaj 
v občini tri komunalne delav-
ce in Kostanjevica, pa tudi 
okoliški kraji, so zdaj mnogo 
bolj urejeni in čisti kot prej.

Vaše sporočilo občanom...
Vsem čestitam ob prazni-
ku. Upam, da bomo še na-
prej normalno sodelovali, da 
bodo zadovoljni v tem kraju 
in da se bomo skupaj veseli-
li napredka. 

Peter Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Mladi kulturni ustvarjalci in ljubite-
lji kulture, združeni v Kulturno umetniškem društvu Flokart, so 
od 29. julija do 3. avgusta na različnih lokacijah v Kostanjevi-
ci na Krki pripravili Festival poezije, glasbe in likovne umetnosti 
z imenom Noster Nostri. »Cilj festivala je oživiti kulturno doga-
janje v Kostanjevici na Krki, ideja pa je zrasla pri Maticu Sku-
šku,« je povedal predsednik društva Gregor Jordan, ki ga bo 
nasledila Tina Sintič. 

Šestdnevni festival se je pričel s koncertom zasedbe Čompe, na-
daljeval pa z otvoritvijo slikarske razstave Matevža in Dušana 
Sterleta v stari pošti ter filmskim večerom Luksuz produkcije, 
sledile so otroške delavnice, film Borisa Petkoviča Paris love ter 
pogovor z avtorjem, pri Kostanjeviški jami so koncertirali Psihi-
atrija, The lift, Moveknowledgement in Honky tonk, na literar-
nem večeru pri osnovni šoli so poezijo brali Alja Adam, Jana 
Putrle Srdić, Ana Pepelnik in Primož Čučnik, festival pa sta 
zaključili domača skupina Inus Fundus ter Francozi La Gabylie. 
Organizatorje je glede na to, da festivala niso kaj posebej pro-
movirali, presenetil dober odziv obiskovalcev, želijo pa, da bi 
festival postal tradicionalen. P. Pavlovič

Kulturna	poživitev	v	režiji	
Flokarta

Literarni večer pod lipo na dvorišču osnovne šole

ELEKTRO SERVIS
Klemenčič Anton s.p.,

Orehovec 37 b, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: 041 616 456

- ELEKTRO INSTALACIJE
- ELEKTRO MONTAŽA
- OZVOČENJE PRIREDITEV

Občankam in občanom
občine Kostanjevica na Krki

iskreno čestitamo ob prazniku!

- ELEKTRO INSTALACIJE
- ELEKTRO MONTAŽA
- OZVOČENJE PRIREDITEV

Izvajamo:

MIZARSTVO
VOL JAKČ

Dobrava 4
8311 Kostanjevica na Krki

tel.: 041 636 824

Izdelava pohištva:
kuhinj, dnevnih sob,
predsob, spalnic, vhodnih
in notranjih vrat ...

Čestitke
ob občinskem prazniku!

Pridružujemo se čestitkam 
ob našem prazniku 
in Vam želimo 
prijetno praznovanje.
Kolektiv Gostilne Žolnir

GOSTILNA ŽOLNIR
Fanika Sevšek s.p.

Krška cesta 4, 
Kostanjevica na Krki

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki, 

ob vašem prvem občinskem prazniku vam iskreno 
čestitamo in vam želimo veliko dobrega branja. 

Veseli nas, da kljub nekaterim spremembam še naprej 
dobro sodelujemo v skrbi za razvoj knjižnične 

dejavnosti in pridobivanje novih znanj ter koristnih 
informacij za vse generacije.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Čestitamo ob občinskem prazniku!

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-mail: instalacije.lokar@volja.net
tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, 
gsm: 041-630-456

Ob prvem občinskem prazniku 
vam želimo 

veliko osebnih in poslovnih uspehov!

Nadaljevanje s 3. strani
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Občinski svet občine Kostanjevica na Krki 
se je na ustanovni seji sestal 30. novembra 2006. Zgodovinskega 
trenutka so se poleg svetnikov in župana udeležili tudi direktorji za-
vodov, podjetniki in drugi gostje, med njimi novomeški nadškof An-
drej Glavan, Lado in dr. Andrej Smrekar, krški župan Franc Bogovič 
ter poslanka Marjetka Uhan, ki je uradno vložila pobudo za ustano-
vitev občine Kostanjevica na Krki. 
Potrdili so mandate izvoljenim svetnikom in županu Mojmirju Pusto-
slemšku, ki je tudi uradno zaprisegel in po petdesetih letih postal 
prvi župan Kostanjevice na Krki. Neodvisni kandidat Pustoslemšek 
je v drugem krogu županskih volitev, ki so potekale 12. novembra 
2006, dobil 58,91-odstotno podporo, njegova protikandidatka Ani-
ca Žugič pa 41,09-odstotno. V prvem krogu sta se za župansko me-
sto potegovala še Franc Curhalek in Andrej Kerin.

Za novo občino se je na referendumu 29. januarja 2006 izreklo 
86,76 % volilnih upravičencev (1.304 od 2.051 volilcev). Pot do 
nove občine je bila za okoli 2500 prebivalcev v 28 naseljih dolga, 
saj je državni zbor posvetovalni referendum za nove občine raz-
pisal leta 2005. 

da skulpture prinašajo novo 
dimenzijo prostoru, v kate-
rega so postavljene. Kako po-
memben dogodek je bienalni 

simpozij Forma viva, doka-
zuje tudi številčna udeležba 
na zaključku, na katerem je 
kot slavnostni govornik nasto-
pil predstavnik nemškega ve-
leposlaništva v Sloveniji Kar-
sten Schneider, z igranjem 
na marimbo pa ga je oboga-
til Simon Klavžar. 

Peter Pavlovič

ce, Črešnjevec, Orehovec, 
Slivje, Jablance in še bi lah-
ko naštevali.« Njena skulptu-
ra je našla mesto pri osnov-
ni šoli.
»S tremi novimi skulpturami 
smo kvalitetno dopolnili, po-
leg Seče, enega redkih par-
kov skulptur v našem pro-
storu,« je oceno letošnjega 
simpozija strnil Milovanović, 
direktor kostanjeviške galeri-
je Bojan Božič pa je dodal, 

zacijo prostora, saj je skulp-
tura ves čas v dialogu z vsemi 
arhitekturnimi objekti v njeni 
okolici. Puls vital, kot je Ško-
berne naslovil svojo skulptu-
ro, je tisto, kar nam je v pro-
cesu dela želel manifestirati. 
Deblo hrasta je odprl in obde-
lal tako, da je prisluhnil pul-
ziranju življenja v njem sa-
mem in mu dal možnost, da 

nam skozi gibanje pove svojo 
zgodbo,« je o izdelku povedal 
Milovanović.

Povsem drugačno pa je delo 
Divji kostanj Polone Demšar, 
letnik 1979. »Njena skulptu-
ra se od ostalih dveh že na 
prvi pogled razlikuje po tem, 
da ni sledila naravni zasno-
vi drevesnega debla, ki sega 
vertikalno v višino, temveč je 
poskušala kar najbolje izkori-
stiti njegov volumen v širino 
in tako izvleči neko v osnovi 
arhaično obliko, ki funkcioni-
ra kot komunikativen likovni 
znak. Le-ta aludira na izvor 
imena Kostanjevica, ki sicer 
po zgodovinskih zapisih men-
da izvira iz imena kostel, a v 
prid idejni zasnovi Demšarje-
ve govorijo mnogi kraji tod 
okoli: Dobe, Dobrava, Slinov-

Klaus Grosskopf, letnik 1939, 
je po besedah kustosa Galeri-
je Božidar Jakac Gorana Milo-
vanovića, ki je na zaključku 
predstavil letošnji simpozij in 
umetnike, sledil tradiciji mo-
dernističnega kiparstva, saj 
»je svojo, po arhitekturnih 
principih zasnovano skulptu-
ro, gradil matematično pre-
cizno. Deblo je po vertika-

li stilistično razprl v tri dele, 
le-ti pa visoko v svojih nedr-
jih objemajo rdečo kroglo. S 
tem zahajajočim, a večnim 
soncem simbolično aludira 
na minljivost, zato je prostor 
pred kostanjeviškim pokopa-
liščem kar klical po umestitvi 
te monumentalne skulpture 
vanjo. Grosskopf je to pod-
krepil še z izbiro imena Hom-
mage, kot posvetilo in spomin 
vsem umrlim.« 
Leta 1965 rojeni Samo Ško-
berne je svojo skulpturo 
umestil pri Jakobovi cerkvi. 
»Ko Škoberne konča z obde-
lovanjem materiala, je to še 
vedno daleč od končne skulp-
ture. To dobi šele z instala-
cijo v prostor in medseboj-
nim dialogom delov, katere je 
ustvaril predhodno, v procesu 
dela. Gre za izrazito urbani-

Kostanjeviški	park	skulptur	
še	bogatejši
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kulturna prestolnica Posavja je bogatejša še za tri skulpture iz hrastovega 
lesa, ki so jih na letošnjem mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva, šestem po ponovni oživitvi 
prireditve pred desetimi leti, izdelali kiparji Klaus Grosskopf iz Nemčije, v Nemčiji živeči Celjan Samo 
Škoberne in Ljubljančanka Polona Demšar. Zaključek Forme vive 2008 je potekal na prvi avgustovski 
večer pred Lamutovim likovnim salonom.

Simon Klavžar med igranjem na marimbo

Program	
občinskega	praznika

Četrtek, 14.08.,
ob 18.00: Otvoritev Gorjanske ceste (Križišče pred 
Osnovno šolo Jožeta Gorjupa)

Petek, 15.08., 
ob 18.00: Skoki v vodo (Kopališče gostilne Štraus)

Sobota, 16.08., 
ob 15.00: Tekmovanje rogistov (Gospodarsko dvorišče 
Galerije Božidar Jakac)
ob 19.00: Slavnostna seja občinskega sveta (Nekdanja 
samostanska cerkev Galerije Božidar Jakac)
ob 19.45: Slavnostni koncert Komornega godalnega or-
kestra Slovenske filharmonije (Nekdanja samostanska 
cerkev Galerije Božidar Jakac)

Nedelja, 17.08., 
ob 9.00: Pohod po Cvičkovi poti (Parkirišče Galerije Bo-
židar Jakac) 
ob 10.00: 6. Kolesarski maraton Po deželi cvička (Par-
kirišče Galerije Božidar Jakac)

Petek, 22.08., 
ob 11.00: Odkritje spominske plošče na Jevnikovi hiši 
(Na Ljubljanski cesti 5)

Sobota, 23.08., 
ob 14.00: Razvitje prapora Gorjanske konjenice (Dvo-
rišče Lamutovega likovnega salona)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo

in vztrajnostjo, 
voščimo ob prazniku 

občine 
Kostanjevica na Krki.

Kolektiv TIMI KRŠKO

Ob prazniku 
občine Kostanjevica na Krki 
se pridružujemo čestitkam!

Miklavž Anton s.p., Podstrm 2, 8311 Kostanjevica na Krki
 Tel.: 041 764 753

Keramičarstvo Miklavž

Čestitamo 
vsem občankam in občanom 

ob prvem prazniku 
občine Kostanjevica na Krki!

KOVINOSTRUGARSTVO “SIT”
Žulič Ivan s.p., Oštrc 21, 8311 Kostanjevica na Krki

Z desne: Klaus Grosskopf, Polona Demšar in Samo 
Škoberne, levo utemeljitelj kostanjeviškega kulturnega 
razcveta in kiparskega simpozija Lado Smrekar

Hommage Klausa 
Grosskopfa

Puls vital Sama 
Škoberneta

Divji kostanj Polone 
Demšar

Goran Milovanović
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Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

vabi k sodelovanju novo sodelavko / sodelavca

8-ih dneh od objave
oglasa

INFORMATIKA

Zahtevana je izobrazba najmanj V. stopnje elektro ali druge
ustrezne smeri, znanje angleškega jezika, računalniško
znanje s področja strežniških/mrežnih sistemov,
računalniško znanje/osnove programskih jezikov ter 5 let
delovnih izkušenj.

Prijave kandidatov pričakujemo v
na zgornji naslov.

Odziv	na	članek
»Moški se lažje odločajo, ženke pa moramo biti prepriča-
ne v uspeh…« (Posavski obzornik, 24.7.2008, stran 3)

V prejšnji številki Posavskega Obzornika je bil v rubriki »NAŠ PO-
GOVOR« objavljen zanimiv prispevek, v katerem se je gospa Vilma 
Jan Špiler dotaknila različnih področij življenja v Krškem in o njih 
podala svoje mnenje. Med drugim je bila seveda omenjena tudi to-
varna celuloze in papirja, pri čemer pa so pozornejši bralci in po-
znavalci dejanskega stanja zagotovo opazili nekoliko napačno in-
terpretacijo v zvezi z gradnjo čistilne naprave v našem podjetju, 
za katero naj bi se, po mnenju gospe Jan Špiler, odločila in jo zgra-
dila Občina.

Ker smo se v zadnjem času v formalnih in neformalnih razgovorih 
z zainteresirano javnostjo večkrat soočili s takšnim mnenjem, že-
limo ponovno poudariti, da je bila investitorica projekta gradnje 
industrijske čistilne naprave družba VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.. Po-
sodobitev in nadgradnja nekdanje kemo-mehanske čistilne napra-
ve ter postavitev biološke čistilne naprave za čiščenje tehnoloških 
odpadnih voda sta bili predvideni že v Programu ekološke sanaci-
je podjetja; poleg ostalih posodobitev je bil to pravzaprav predpo-
goj za nadaljevanje proizvodnje papirja in vlaknin na tej lokaciji. 
Res je bilo že ob idejni zasnovi in pripravi projektne dokumenta-
cije za gradnjo čistilne naprave predvideno sodelovanje z Občino 
Krško, ker pa je podjetje moralo zaradi zakonsko predpisanih ro-
kov, vezanih na Program ekološke sanacije, projekt izvajati neko-
liko hitreje kot Občina, je bil terminski načrt gradnje razdeljen na 
tri faze. In sicer tako, da bi ob zaključku tretje faze industrijska 
čistilna naprava omogočala čiščenje vseh odpadnih voda podjetja 
in komunalnih odpadnih voda mesta Krško (1. faza – kemijsko-me-
hansko in biološko čiščenje tehnoloških odpadnih voda obratuje od 
februarja 2003; 2. faza – mehansko predčiščenje in biološko čišče-
nje komunalnih in meteornih odpadnih voda podjetja obratuje od 
februarja 2007).

Poleti 2007 je Občina Krško financirala postavitev postrojenja za 
mehansko predčiščenje mestnih komunalnih voda pred vstopom v 
fazo biološkega čiščenja. Podobno postrojenje za predčiščenje ko-
munalnih in meteornih odpadnih voda je postavilo tudi podjetje in 
to, kot rečeno, že od februarja 2007 obratuje v sklopu celotne in-
dustrijske čistilne naprave. Kot je znano, trenutno poteka gradnja 
kanalizacijskega omrežja mesta Krško in v skladu z zadnjim termin-
skim načrtom je priklop mestnega kanalizacijskega omrežja na in-
dustrijsko čistilno napravo družbe VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. predvi-
den v letošnjem letu.

Peter Drakulić
odnosi z javnostmi

PREJELI SMO

Bohoričeva 10, 8270 Krško
d.o.o. TEL.: 07/49-02-117
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V Pišece jih je pripeljala tam-
kajšnja učiteljica slovenščine 
Rut Zlobec, ki je minulo šol-
sko leto v projektu šolskega 
ministrstva bivala v Srbiji in 
člane slovenskih društev v več 
srbskih mestih poučevala slo-
venščino. S tem delom bo na-
daljevala tudi v prihajajočem 
šolskem letu. Prisluhnila je že-
ljam svojih srbskih učencev in 
kot prostovoljka soorganizira-
la omenjeni tabor mladih sku-
paj z OŠ Pišece in Društvom 
Pleteršnikova domačija ter 
številnimi prostovoljci.
Udeležencem so pripravili raz-
lične delavnice, dodobra so 
spoznali Pišece in tamkajšnji 
kulturni in vsakdanji utrip. So-
delovali so na delavnicah v MC 
Brežice,  v Posavskem muze-
ju, gostil jih je Center za raz-
voj prostovoljnega dela Novo 

Mladi	Srbi	“pilili”	slovenščino
PIŠECE - Mladi člani več društev Slovencev iz Srbije so od 18. do 28. julija izpopolnjevali znanje sloven-
skega jezika na Pleteršnikovem srečanju v Pišecah.  15 udeležencev, med njimi so bili trije študentje 
slovenščine v Beogradu, so tudi spoznavali našo državo in poglabljali znanje jezika.

mesto, bili so na senovški šoli, 
si ogledali tamkajšnje rudni-
ške rove in muzejsko zbirko 
ter obiskali partizansko pro-
slavo na Jevši pod Bohorjem. 
Spoznavali so našo prestolni-
co in si ogledali razstavo Slo-

venski impresionisti ter center 
ARAO v Brinju pri Ljublja-
ni, predvsem pa so imeli veli-
ko stika z živim jezikom. Tako 
so ogledovali slovenske filme 
in klepetali z režiserji, nepo-
zaben večer so jim pripravili 

Pleteršnikovi ljudski pevci pod 
vaško lipo, imeli so delavnico 
s člani literarne skupine Bese-
da iz Dobove, eno popoldne so 
preživeli s Tilko Jamnik s pro-
jekta Bralna značka, srečali so 
pisatelja Toneta Partljiča, MC 
Brežice jim je pripravil delav-
nico javnega nastopanja, med 
številnimi srečanji z domačini 
pa so bili tudi gostje domačij  
Zupančič, Drugovič in Šeler. 
Udeleženci, ki vsi nimajo ko-
renin v naši državi, so bolj ali 
manj dobro govorili slovensko, 
nekateri celo tekoče, pred-
vsem pa hvalili lepote naše dr-
žave in cenili stik z jezikom, 
ki jim ga je omogočila Rut Zlo-
bec. Kot so dejali udeležen-
ci srečanja in je tudi tiha že-
lja Rut Zlobec, naj bi srečanja 
postala tradicionalna. 

S. Vahtarič

Na delavnici retorike

BREŽICE - Splošna bolnišni-
ca bo za obnovo dotrajanih 
bolnišničnih sanitarij na ki-
rurškem in internem oddel-
ku z ministrstva za zdravje 
prejela 38.909 evrov. Skupna 
ocenjena vrednost investici-
je znaša 120.003 evrov. Pri-
dobljena sredstva so rezultat 
uspešne prijave bolnišnice na 
poziv ministrstva za sofinan-
ciranje ureditve sanitarij, ki 
so praviloma starejše od 40 
let in niso bile adaptirane.
Dela so se začela julija letos, 
zaključena pa bodo predvi-
doma konec avgusta, vklju-
čujejo obnovo treh sanita-
rij, kopalnice in umivalnice 
za bolnike ter enih sanitarij 
za osebje na internem oddel-
ku ter dveh sanitarij za bol-
nike, kopalnice in umivalnice 
ter enih sanitarij za osebje 
na kirurškem oddelku. Na-
meščene bodo nove instala-
cije, prenovljen pa bo tudi 
zunanji videz sanitarij. 
Vodstvo bolnišnice Brežice, 
ki jo vodi direktor Dražen 
Levojević, upa, da ji bo v 
prihodnjih letih uspelo zago-
toviti sredstva tudi za preno-
vo preostalih bolnišničnih sa-
nitarij. Trenutno so v pripravi 
projekti za obnovo sanitarij 
na otroškem in ginekološko 
porodniškem oddelku. 

S.V.

KRŠKO - Kmečka zadruga Krško je na 34. ocenjevanju vin, ki 
je potekalo v okviru bližnjega 46. mednarodnega kmetijsk –ži-
vilskega sejma v Gornji Radgoni, s sauvignonom - ledeno vino 
letnika 1999 osvojila naziv šampiona v kategoriji aromatičnih 
sladkih vin. V konkurenci 736 vzorcev je omenjeno vino do-
seglo 93,67 točke, kar je največ med vsemi ocenjenimi vini. 
Omenjeno vino je dobilo že vrsto odličij tako na domačih kot 
tudi na tujih ocenjevanjih in spada med največkrat nagrajena 
vina v kleti. Poleg laskavega naziva šampion pa bodo vitrino z 
odličji zapolnili še srebrni medalji za laški rizling izbor 2007 in 
modro frankinjo 2005.

Obnova	
dotrajanih	
sanitarij

Šampion	iz	vinske	kleti	Krško	

Dela naj bi kljub zahtevnosti 
in obsežnosti končali že le-
tos, rok za dokončanje je do 
spomladi 2009. Če bo cesta 
končana v roku, bodo Bize-
ljanci po novi cesti vozili po 
treh letih od njenega uniče-
nja. 
Na območju plazu, dolge-
ga 100 m, ki je brežino pre-
stavil za 3 metre in močno 
poškodoval vozišče, je bila 
vzpostavljena polovična za-
pora ceste, promet pa regu-
liran s semaforji. Tudi zdaj, 
ko so dela v teku, je tako, le 
da so izvajalci zagotovili ob-
vozno makedamsko cesto tik 
ob gradbišču. 
Sanacijska dela zajemajo iz-
gradnjo opornih zidov, pilo-
tne stene ter štirih prečno 
postavljenih kamnitih dre-
nažnih reber, je pojasni-
la Tina Bučič, zadolžena za 
stike z javnostjo na Direkci-
ji za državne ceste, ter se-
veda rekonstrukcijo ceste v 

Na	boljšo	cesto	čakajo	tri	leta
STARA VAS – Na regionalni cesti Brežice - Bizeljsko se je s poletnimi mese-
ci začela rekonstrukcija ceste in sanacija obsežnega plazu, ki se je prvič 
sprožil v prvih dneh leta 2006, nato pa ponovno lani spomladi.

dolžini 200 metrov. Dela iz-
vaja podjetje Rafael d.o.o. 
iz Sevnice. Vrednost celotne 
investicije, ki jo krije pro-
metno ministrstvo, znaša 
500.000 evrov.
V vročih poletnih dneh se z 
obvoznega makadama dvi-
gujejo ogromni oblaki pra-
hu, tako pod osebnimi vozili 
kot avtobusi in tudi številni 
tovornjaki, saj obvozno ce-

sto uporabljajo tudi izvajal-
ci del. Polivali pa so jo le v 
prvih dneh pričetka rekon-
strukcije, kasneje pa tega 
mimoidoči niso več opazili. 

S. Vahtarič  

Rekonstrukcija ceste pri Ekonomiji

KISS Mestni atrij 
in Društvo študentov Brežice

zaradi izrednega zanimanja 
ponovno vabita

v soboto, 16.8.2008, 
ob 21. uri

na koncert skupine 
STRUNE & SRCA

z večerom zimzelenih 
melodij.
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LESKOVEC - V soboto, 26. julija, so obiskovalci do zadnje-
ga sedeža napolnili cerkvico svete Ane v Leskovcu, kjer tudi 
letos potekajo Anini glasbeni večeri. Gre za večere klasič-
ne glasbe, kjer nastopajo predvsem mladi in perspektivni 
glasbeniki. Na drugem letošnjem večeru so nastopila mla-
da dekleta. Nina Pirc in Nika Tkalec sta koncertirali v kla-

virsko violinskem duetu, kot gostje večera pa so nastopile 
pevke vokalne skupine Aves. Obiskovalci so uživali ob na-
tančni in prefinjeni izvedbi skladb ter čudovitem nastopu 
dveh že precej uveljavljenih mladih glasbenic, za kateri-
ma je že veliko uspešnih nastopov na domačih in tujih od-
rih. Obiskovalci so po dolgem aplavzu dobili še dodatek in 
se po klepetu in manjši pogostitvi pred cerkvijo razšli v pri-
čakovanju naslednjega glasbenega večera, ki bo 16. avgu-
sta na istem mestu.

Mirjana Marinčič

PODBOČJE – Drugi teden v juliju so v župniji Sveti Križ v Podbo-
čju znova organizirali oratorij oziroma teden veselja, razgiba-
nih dejavnosti, zabave, ustvarjalnosti, pesmi, igre in krščanske-
ga življenja. Na župnijskem dvorišču je pestre dneve preživljalo 
45 otrok, za katere je skrbelo 14 animatorjev, oratorij pa je vo-
dila Mateja Kuntarič. Letošnji oratorij je bil posvečen sv. Pa-
vlu, ki se je rodil pred 2000 leti, naslovili pa so ga „Odpri oči!“. 
Otroci so se v najrazličnejših delavnicah učili novih spretnosti, 
pri igrah pa medsebojnega sodelovanja. Med drugim so si ogle-
dali tudi samostan v Stični ter spoznali življenje menihov.  P.P.

KRŠKO, SAVUDRIJA - V nedeljo, 27. julija, se je 
začela, včeraj, 6. avgusta, pa končala prva izmena 
zdravstvenega letovanja v organizaciji Zveze 
prijateljev mladine Krško. Udeleženci so se na 
letovanje odpeljali s tremi avtobusi  in se namestili 
v lesene hišice. Animatorji v kampu so jih povabili k 
sodelovanju pri t.i. olimpijadi. V malem nogometu 
za dekleta so Krčanke po zmagah z ekipami Rusije, 
Francije, EU in Celja celo zmagale. Udeležence 
letovanja sta obiskala tudi predsednik ZPM Krško 
Branko Janc in sekretarka Vida Ban.

V	Leskovcu	polna	cerkev	sv.	Ane

Nina Pirc in Nika Tkalec med nastopom

Oratorij	tudi	v	Podbočju

Tako so v sončnem dopol-
dnevu pri cerkvici svetega 
Antona v Gorenjem Leskov-
cu tudi v počastitev krajev-
nega praznika pripravili bo-
gat kulturni dogodek, ki se 
je pričel  s sveto mašo, bral 
jo je brestaniški dekan Jože 
Špes. Članice Aktiva kmeč-
kih žena Sveti Anton so pri-
pravile razstavo poimenova-
no Z nitko skozi čas, ki je bila 
tudi letos obogatena z naj-
različnejšimi domačimi do-
brotami. Razstavo fotografij 
nekdanjih učencev so v t.i. 
kulturem prostoru nekdanje 
šole, ukinili so jo leta 1976, 
od lanske, ki je bila posta-
vljena na ogled prvič, še ne-
koliko razširili in fotografi-
je primerno uokvirili, saj je 

Anina	nedelja	pri	sv.	Antonu
GORENJI LESKOVEC - Aktiv kmečkih žena sveti Anton, ki mu predseduje Bernarda Pajk, v društvo pa je vklju-
čenih 25 domačink, je leta 2003 pričel z obeleževanjem Anine nedelje pri cerkvici svetega Antona s posebej 
pripravljenim programom, v katerega so vključili tudi razstavo in pokušino domačih dobrot. Letos pa je sicer 
že tretje leto zapovrstjo prireditev organiziral Klub harmonikarjev Povše, ki ga vodi Boštjan Povše.

bilo zanimanje zanjo v mi-
nulem letu zares veliko, na-
meravajo pa jo še dopolni-
ti in zbrati sezname vseh, ki 
so jo obiskovali. V programu 
so nastopili Blanški vinogra-
dniki, Povšetovi harmonikar-
ji, Folklorna skupina društva 
upokojencev z Razborja, An-
sambel Dori, Ansambel Ja-
smin in Ansambel bratov Po-

Sončna nedelja je privabila obiskovalce od blizu in 
daleč. 

Razstavo fotografij 
Z nitko skozi čas so 
postavili v nekdanjo šolo.

vše. Dogodek je povezoval 
Dane Brle. Številni udele-
ženci, zbralo se jih je ne-
kaj sto, so se lahko pogostili 

ob gostinski ponudbi in v po-
zne popoldanske ure uživali 
v nepozabnem doživetju. 

M. Kalčič M.

Tekmovanje starodobnih 
motociklov je potekalo na 
1800 metrov dolgi in 5 me-
trov široki asfaltirani cesti. 
Vožnji sta bili dve - štel je 
boljši doseženi čas. Na po-
sameznih odsekih proge je 
bila hitrost omejena s stožci 
– za vsak premaknjen ali po-
vožen stožec se je k doseže-
nemu času prištel kazenski 
pribitek 1 sekunde. Vsak iz-
puščen stožec ali izpuščena 
ovira je pomenila diskvalifi-
kacijo, do katere pa na dir-
ki ni prišlo. Uradni trening je 
potekal ob 10. uri, ob 13. uri 
se je začelo tekmovanje, ki 
sta se ga udeležila 102 tek-
movalca. Med tekmovalci so 
bile tudi predstavnice ne-
žnejšega spola – dve Sloven-
ki in Italijanka. 

Zmagovalec za Pokal Malkov-
ca je z najhitrejšim časom 1 
minuta 15 sekund in 42 sto-
tink postal Silvo Habat, član 
Moto društva Leteči Kranj-
ci z območja Škofje Loke in 
obeh dolin - Selške in Poljan-

Starodobniki	v	Tržišču
TRŽIŠČE - Člani kluba ljubiteljev starih vozil iz Mirnske doline Hrast iz Tržišča so pripravili v soboto, 2. av-
gusta, deveti gorsko-hitrostni preizkus starodobnikov za Pokal Malkovca s štartom v Tržišču in s ciljem na 
Malkovcu. Tekmovanje je štelo tudi za državno prvenstvo v hitrostnem motociklizmu starodobnikov.

ske. Motoristi so se s svojimi 
starodobnimi motocikli po-
merili v trinajstih kategori-
jah in tudi prvo-, drugo- in 
tretjeuvrščeni  v posame-
zni kategoriji so prejeli po-
kale. Promocijsko vožnjo so 
opravili vozniki starodobnih 
štirikolesnikov in za promo-
cijsko točnost vožnje z ome-
jenim časom 2 minuti in 30 

sekund so prvi trije tekmo-
valci (vseh je bilo 13) preje-
li pokale. Najboljši čas pro-
micijske vožnje (2 minuti 28 
sekund) je dosegel Franc 
Malgaj iz Trbovelj. Ob za-
ključku tekme je bil dolgole-
tni predsednik društva Hrast 
iz Tržišča Janez Valant za-
dovoljen, saj je vse pote-
kalo brezhibno - tudi kratka 

ploha ni prekinila nadaljeva-
nja prireditve, saj je kmalu 
spet posijalo sonce.  Za do-
bro razpoloženje po dirki so 
poskrbele Mlade žurerke in 
humoristka Fatica, nato pa 
do jutranjih ur kvintet Dori. 

Smilja Radi, 
foto: Petra Biderman

Starodobniki so bili pred tekmo in po njej tarča 
radovednih pogledov.

Predsednik dirke za Pokal 
Malkovca poklanja pokal 
zmagovalcu Silvu Habatu.

Kultura v Posavju
INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

Po besedah Milana Brecla 
iz TA BooM se je na tekmo-
vanje v igranju na diatonič-
no harmoniko prijavilo sku-
pno 25 tekmovalk z območja 
celotne Slovenije, med kate-
rimi najmlajša harmonikar-
ka šteje sedem in najstarej-
ša 20 let. Nastopile bodo tudi 
štiri dekleta iz Posavja, Joži-
ca Hočevar iz Studenca, ki je 
bila tretja na lanskoletnem 
tekmovanju, Nataša Kolar iz 
Šentjanža, Senovčanka Ja-
nja Kožar ter Andreja Turk 
iz Krškega. Tudi letos, ka-
kor je povedal Bojan Cizel 
iz TD Brestanica, pričakujejo 
na podlagi lanskoletnega obi-
ska več sto obiskovalcev, med 
njimi večje število tistih, ki si 
bodo kraj in prireditev ogle-
dali prvič, saj je od skupne-

11.	tekmovanje	harmonikark
BRESTANICA - V soorganizaciji Turistične agencije BooM iz Krškega ter Turi-
stičnega društva Brestanica se bo v Atriju rajhenburškega gradu 16. avgusta 
zvrstilo že 11. državno prvenstvo harmonikark. 

ga številka tekmovalk kar 44 
% takšnih, ki so se prijavile 
na to tekmovanje prvič. Mi-
lan Brecl pa je ob najavi le-
tošnjega enajstega tekmova-
nja harmonikark napovedal 
tudi ustanovitev t.i. Akordeo-
na, ki naj bi zaživel že v pri-
hodnjem letu. Šlo naj bi za 

združenje ali društvo, ki bi 
tako doma kot v tujini pove-
zalo tako glasbenike, ki igra-
jo na harmoniko, kot tudi iz-
delovalce harmonik, glasbene 
šole, ustvarjalce harmonikar-
skih skladb, kot tudi same lju-
bitelje tega instrumenta in 
zvrsti glasbe.  B. M.



Posavski obzornik - leto XII, številka 16, četrtek, 7. 8. 20088 GOSPODARSTVO

Na potencialni lokaciji za odlagališče NSRAO Vrbina, Gor-
nji Lenart, so bile površinske geofizikalne raziskave konča-
ne februarja letos. V prvih dveh mesecih tega leta je bilo 
izvrtanih pet plitvih vrtin, globine do 30 metrov, v katerih 
odtlej ves čas poteka monitoring podzemnih vod. Julija sta 
končno pridobljeni tudi dovoljenji za izvajanje globokih vr-
tin na obeh potencialnih lokacijah, v brežiški in krški obči-
ni. Zaradi zasedenosti izvajalca z drugimi projekti se bodo 
vrtalna dela na terenu začela predvidoma v drugi polovi-
ci avgusta. Šele analize teh vrtin bodo strokovnjakom dale 
relevantne podatke, ki bodo pokazali, kakšno je dejansko 
stanje v podzemlju pod obema mikrolokacijama, kamor se 
nameravajo umestiti jedrski odpadki.
 

Informiranje	ciljnih	skupin
Od 24. do 27. avgusta bosta ARAO in Lokalno partnerstvo 
Brežice na Češko popeljala 50 občanov, in sicer iz vrst VO, 
predstavniki svetniških skupin, sveta KS Šentlenart, kraja-
ni Gornjega Lenarta in Šentlenarta, zraven pa gre tudi žu-
pan Ivan Molan. Program zajema ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki v Republiki Češki (Praga, Dukovany, Litomerice). 
S strokovno ekskurzijo partnerstvo izvaja eno poglavitnej-
ših zastavljenih nalog – informiranje ciljnih skupin občine o 
umeščanju odlagališča NSRAO v okolje in ravnanju z RAO.

Prav v ta namen je Lokalno partnerstvo Brežice organizira-
lo za člane predsedstva in poveljstva Gasilske zveze Breži-
ce ogled Centralnega skladišča RAO na Brinju pri Ljubljani. 
Junijske strokovne ekskurzije se je udeležilo 30 gasilcev in 

gasilk iz vodstva GZ Brežice. Prav gasilci so pomemben člen 
v verigi sil za zaščito, reševanje in pomoč v RS. Z ogledom 
odlagališča in seznanitvijo o samem odlagališču, vplivih na 
okolje, morebitnih nevarnostih za ljudi, živali in premože-
nje ter ostalih vplivih so pridobili zelo koristne informaci-
je. Te pa bodo morali upoštevati tudi v svojih dolgoročnih 
programih, tako pri nabavi opreme kot tudi izobraževanju 
in usposabljanju članstva, pa ne glede na to, ali bo odlaga-
lišče umeščeno v občino Brežice ali občino Krško.

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega partnerstva 
Brežice si oglejte na naši spletni strani www.lokalnopar-
tnerstvo.si ali osebno v krajevnih skupnostih Šentlenart in 
Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva Brežice 

Terenske	
raziskave	

Vodstvo brežiške gasilske zveze v Brinju (Foto: 
Arhiv GZ Brežice) 

FINANČNE SPODBUDE IN RAZPISI – 
AKTUALNO ZA PODJETNIKE IN PODJETJA !!!
Podjetja opozarjamo na možnost sofinanciranja iz 
naslova razpisov, ki so trenutno aktualni – nekateri 
izmed njih so: 

Razpis za spodbujanje tehnološko razvojnih pro-
jektov v MSP v letu 2008 (Ur.l. št. 70/2008)

Predmet razpisa: sofinanciranje RR dejavnosti za 
izvedbo tehnološko razvojnih projektov malih in 
srednje velikih podjetij in samostojnih podjetnikov
Financiranje: 

upravičeni stroški (stroški osebja, instrumentov, 
opreme zemljišč ter zgradb, svetovanja in dru-
gih storitev, režijski stroški) do 50 %, 
spodnja meja: 10.000 €, zgornja meja: do 
100.000 €

Rok za oddajo: 25.8.2008 do 12. ure

Javni razpis za subvencioniranje odpiranja novih 
delovnih mest v Občini Sevnica

Predmet razpisa: subvencioniranje zaposlitve 
brezposelne osebe, katere zaposlitev je bila iz-
vedena od 1.10.2007 dalje
Financiranje: subvencionira se 12 bruto plač do 
50% bruto plače
Rok za oddajo: najkasneje do 30.8.2008 (žig)  

Nekateri javni razpisi iz programa razvoja podeže-
lja – v Uradnem listu št. 76 z dne 25.7.08 je bil ob-
javljen tudi za podjetje zanimiv razpis Dodajanje 
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, 
jeseni pa bi naj bil objavljen še razpis Podpora usta-
navljanju in razvoju mikropodjetij. 

Obenem podjetja opozarjamo na možnost subvencioni-
ranega svetovanja in usposabljanja v okviru vavčerske-
ga programa svetovanja in usposabljanja. 

Osrednja storitev je podjetniško svetovanje s podro-
čja poslovnih funkcij podjetja, svetovanje pri pripravi 
razvojno naravnanih programov in projektov, poslovnih 
načrtov ter storitve usposabljanja. 
Potencialni podjetniki lahko koristijo do 100% subven-
cijo za različne svetovalne storitve v skupni vrednosti 
do 1.500 €. Mikro in majhna podjetja lahko koristijo do 
50 % subvencijo za različne svetovalne storitve in uspo-
sabljanje v skupni vrednosti do 6.000 €, srednja podje-
tja pa do višine 4.000 €. 
Novost v programu so namreč subvencionirani stro-
ški storitev usposabljanja do 45 % oz. v skupni vredno-
sti do 2.000 €, do teh sredstev so upravičena mikro in 
majhna podjetja. 

Podjetniški center Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM 
predstavlja mesto, kjer se potencialni uporabniki storitev 
lahko: 

vključite v program in naročite vavčer oz. koristite osta-
le storitve, 
pridobite informacije o razpisih (tudi o zgoraj omenje-
nih), 
opravite brezplačne postopke registracije, doregistracije 
in spremembe za podjetja (s.p. in d.o.o.) ter 
izkoristite splošno podjetniško svetovanje in pomoč pri 
razvoju podjetniških idej. 

Oglasite se na našem sedežu (Podjetniški center Krško, 
CKŽ 46), informacije pa lahko pridobite tudi po telefonu 
07/490 22 20 oz. po elektronski pošti info@pckrsko.si). 

Franc Češnovar,
direktor 
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Javni zavod
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško

Tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80
www.pckrsko.si, info@pckrsko.si

V A B I L O
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 

vas vabi na BREZPLAČNO delavnico 
z naslovom 

»Obdavčitev posameznikov za 
začetnike za leto 2008«

Delavnica bo v četrtek, 21.08.2008, 
s pričetkom ob 16. uri, 

v Mestni hiši Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice

Izvajalka delavnice: Mojca Lovše

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do četrtka, 
14.08.2008, na tel.: 07/ 49 90 680 ali na e-mail: 

samo.stanic@zpt-brezice.si.
Vljudno vabljeni! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

 Svetovalec za podjetništvo  direktorica:
 Samo Stanič mag. Nataša Šerbec

SEVNICA – Na 12. redni seji 
skupščine družbe Kopitarna 
Sevnica 30. julija, na kateri je 
bilo prisotnega 58 odstotkov 
kapitala, so sprejeli vse pred-
videne sklepe. Družba je lani 
realizirala dobrih 10,2 milijo-
na evrov prihodkov ter dobrih 
118.000 evrov čistega dobič-
ka. Kot je povedal predsednik 
uprave Marjan Kurnik, pa so 
v letošnjih prvih šestih mese-
cih na trgu prodali za dva od-
stotka več svojih izdelkov kot 
v enakem lanskem obdobju.
Glede na sklep skupščine se del 
bilančnega dobička iz lanskega 
poslovnega leta v višini nekaj 
manj kot 57.000 evrov upora-
bi za izplačilo dividend, preo-
stali bilančni dobiček v višini 
126.340 evrov pa ostane neraz-
porejen. Dividenda na delnico 
znaša 0,20 evrov bruto, izpla-
čevati pa jih bodo začeli v prvi 
polovici septembra.  M.K.

Podprli	poslovanje	
Kopitarne

PROIZVODNJA – JULIJ 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

1.996.585 41 12

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 5 ZP 6,8 - 87,1 300 0,5 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Lokalno	partnerstvo	Krško

Naročili	neodvisno	preverjanje	
projektne	dokumentacije
KRŠKO - Po številnih pobudah v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN za odlagališče NSRAO in na 
podlagi sklepa 3. izredne seje občinskega sveta občine Krško, ki je potekala v mesecu marcu ob zaključku javne 
razgrnitve, je Lokalno partnerstvo ustanovilo delovno skupino za naročilo recenzije projektne dokumentacije.

Delovna skupina je bila usta-
novljena z namenom, da do-
loči obseg in izbere nosilca 
recenzije, sestavljajo pa jo 
svetnika občinskega sveta 
Branko Janc in Metod Šonc 
ter Janko Hrovat in Anton 
Mustar kot predstavnika Od-
bora za tehnično sodelova-

nje in Odbora za okolje v lo-
kalnem partnerstvu. 

Delovna skupina je za nosil-
ca projektne skupine, ki bo 
izvedla recenzijo projektne 
dokumentacije in variant 
odlagališča, izbrala prof. dr. 
Andreja Umeka z Univerze v 

Mariboru. V okviru recenzi-
je, ki bo predvidoma konča-
na do konca septembra, bo 
pregledana primerjalna štu-
dija variant z vso dokumen-

tacijo - idejne zasnove, eko-
nomski elaborat, okoljsko 
poročilo za potrebe celovite 
presoje vplivov na okolje in 
posebna varnostna analiza.

Predlagana področja in sestava projektne skupine, ki jo je 
izbral prof. dr. Andrej Umek:

prof. dr. Andrej Umek, vodja skupine,  
Univerza v Mariboru;
prof. dr. Stefan Semprich, gradnje v globokih izkopih, 
Tehnična univerza Graz;
prof. dr. Hans Zojer, hidrologija in podzemne vode,  
Tehnična univerza Graz;
prof. dr. Peter Suhadolc, potresno inženirstvo,  
Univerza v Trstu;
prof. dr. Čirič / doc. dr. Cvikl, sevalna varnost,  
Univerza v Mariboru;
prof. dr. Dušan Plut, okolje, Univerza v Ljubljani;
prof. dr. Ana Vovk Korže, družboslovni vidiki,  
Univerza v Mariboru. 
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Nove	investicije	države	v	občino	
Brežice	-	plod	uspešnih	dogovarjanj	
župana	Molana	in	ministra	Vizjaka
Na pobudo župana občine Brežice Ivana Molana je v januarju potekal sestanek na Ministrstvu za pro-
met, ki so se ga poleg župana udeležili minister za promet mag. Radovan Žerjav, direktor Direkcije RS 
za ceste (DRSC) Vilijem Žavrlan in minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. Udeleženci so obravna-
vali načrtovane investicije države v cestno infrastrukturo občine. Posebej je župan izpostavil nedokon-
čana dela ob izgradnji avtoceste ter prometno varnost v Artičah. 
Rezultate uspešnih dogovar-
janj lahko zasledimo v zače-
tih novih investicijah države, 
ki so sicer počitniški čas za 
Občino Brežice označile kot 
izredno delaven.

Na podlagi Sporazuma med 
Ministrstvom za promet, druž-
bo DARS in Občino s ciljem 
odprave negativnih posledic 
ob izgradnji avtoceste se iz-
vajajo dela na cestnem od-
seku Čatež – Mokrice v nase-
lju Dvorce. V projektu okvirne 
vrednosti 450.000 EUR z 78,5 
% sofinanciranjem DARSa bo 
izvajalec CGP d.d. izvedel ze-
meljska dela, ureditev voz-
iščne konstrukcije, odvodnja-
vanje in prometno opremo. 
Občina bo s svojim deležem 
zagotovila izvedbo pločnika in 
javne razsvetljave. Dela bodo 
zaključena predvidoma konec 
septembra, pri čemer se Ob-
čina z izvajalcem dogovarja, 
da večji del izvede do začetka 
septembra.

Uresničuje pa se tudi pod-
pisan protokol med Občino 
in Ministrstvom za promet v 
času obiska vlade v Posavju 
v začetku letošnjega leta. 
V polnem teku je izvajanje 
projekta ureditve cestišča in 
pločnika Artiče od priključka 

za Trebež do kapelice, kjer 
kot partnerja ravno tako na-
stopata Občina Brežice in 
Ministrstvo za promet. V pro-
jektu z ocenjeno vrednostjo 
750.000 EUR bo ministrstvo 
izvedlo rekonstrukcija vozi-
šča z odvodnjavanjem, Ob-
čina pa pločnik z obnovami 
fekalne kanalizacije, javne 
razsvetljave in avtobusnega 
postajališča. Trenutno se za-
ključuje urejanje lastniških 
vprašanj in pripravlja razpis 
za izbor izvajalca za dela v 
območju pločnika. Zaključek 
projekta je načrtovan konec 
letošnjega leta. 

Dela, ki jih tudi krije prome-
tno ministrstvo, se pospeše-
no izvajajo na regionalni ce-
sti Brežice – Bizeljsko, kjer 
poteka rekonstrukcija in sa-
nacija obsežnega plazu. Plaz 
se je prvič sprožil v začet-
ku 2006 in ponovno spomla-
di lani. Sanacijska dela za-
jemajo izgradnjo opornih 
zidov, pilotne stene ter šti-
rih prečno postavljenih ka-
mnitih drenažnih reber ter 
rekonstrukcijo ceste v dolži-
ni 200 metrov. Vrednost ce-
lotne investicije je 500.000 
EUR. Izvajalci so za čas izva-
janja del za čim manj moten 

potek prometa zagotovili ob-
vozno makedamsko cesto tik 
ob gradbišču.

Trenutno največje vlaganje 
Ministrstva za promet v ob-
čino Brežice pa predstavlja 
Podvoz Dobova. V skupni 
ocenjeni vrednosti projekta 
6,8 mio EUR in deležem mi-
nistrstva 84 % bo izvedeno 
izven nivojsko križanje cest 
in železniške proge. Trenu-
tno je projekt v fazi prido-
bivanja gradbenega dovo-
ljenja. V celoti so urejena 
lastninska vprašanja na po-
teku nove regionalne ceste 
in pretežno na novem po-
teku lokalne ceste. Začetek 
pripravljalnih del je predvi-
den v jesenskem času leto-
šnjega leta, ministrstvo pa 
načrtuje izvedbo projekta 
do konca 2010.

Ključnega pomena, da nepo-
sredne dogovorjene investi-
cije s strani države v občini 
ne ostanejo le črka na papir-
ju, se je tudi pri zgoraj na-
vedenih izkazalo trdno sode-
lovanje med mag. Andrejem 
Vizjakom kot preteklim žu-
panom občine, poznavalcem 
problematike in ministrom 
ter Občino Brežice.

Vir: Občina Brežice

Za odpravo negativnih posledic ob izvedbi avtoceste bo 
Ministrstvo za promet do začetka jeseni investiralo v 
projekt cestne in obcestne ureditve v naselju Dvorce.

Obnova	cerkljanskega	
mostu	čez	Krko
V paketu projektov, ki jih bo 
v letošnjem letu skladno s 
protokolom o medsebojnem 
sodelovanju pri projektu po-
sodobitve Letališča Cerklje 
ob Krki sofinanciralo Ministr-
stvo za obrambo, potekajo 
tudi obnovitvena dela na le-
senem mostu na lokalni ce-

Odprt	razpis	za	Večnamensko	
dvorano	Brežice	
Podpora širšim družbenim dejavnostim, predvsem pa izrazita podpora športu 
v občini Brežice se kaže skozi projekt Večnamenske dvorane Brežice za iz-
gradnjo katere je Občina 11.7.08 objavila razpis za izbor izvajalca. 

S projektom bo občina odgo-
vorila na prostorsko stisko za 
izvajanje programov števil-
nih športnih društev kot tudi 
zagotovila potrebo po doda-
tnih večnamenskih prosto-
rih za večje prireditve. Del 
projekta rešuje tudi ustre-
zne pogoje za izvajanje po-
uka športne vzgoje v osnov-
ni šoli Brežice. 

Objekt Večnamenske dvora-
ne je lociran na severnemu 
delu osnovne šole med Mai-
strovo in Černeličevo ulico. 
Znotraj objekta je začrtana 
dvorana z vadbeno površino 
1.196 m2, niša s plezalno ste-
no, manjša dvorana za gim-
nastiko z jamo in stalno po-

stavitvijo orodij, 840 fiksnih 
sedežev in 280 sedežev na 
pomičnih tribunah. V sklopu 
celotnega projekta bodo ure-
jene zunanje vadbene povr-
šine za potrebe šole, kot tudi 
za popoldanske in počitniške 
aktivnosti za otroke in mla-
dino. V nadaljevanju investi-
cije pa bo dodatno v kletnih 
prostorih izvedeno kegljišče 
s 4 stezami, strelišče za ma-
lokalibersko in zračno orožje 
ter 45 parkirnih mest.

Trenutno objavljen razpis 
za ocenjeno neto vrednost 
med 4 do 4,6 milionov Evrov 
vključuje gradbeno obrtni-
ška dela. Izbor izvajalca bo 
izveden po zaključenem raz-

pisu 21.8.08, za izvedbo del 
pa bo potrebno počakati na 
pravnomočnost sklepa o iz-
biri, ki bo podlaga za skleni-
tev pogodbe. V pripravi sta 
še razpisa za nadzor in špor-
tno ter tehnično opremo.

Zaključek del je predviden 
v letu 2010. Celoten projekt 
Večnamenske dvorane Breži-
ce v višini 6,8 milijonov evrov 
poleg Občine sofinancira Mi-
nistrstvo za šport v norma-
tivnem delu za šolsko telo-
vadnico in v delu za športno 
opremo. Občina Brežice bo 
projekt prijavila tudi na raz-
pis Fundacije za šport.

Vir: Občina Brežice

Obnova	OŠ	Brežice
Občina je v začetku mese-
ca junija 2008 pričela s pro-
jektom obnove osnovne šole 
Brežice. Začetek gradbeno 
obrtniški del, za katera je 
bil izbran kot najugodnej-
ši ponudnik SL inženiring, je 
posegel že v obdobje izva-
janja šolskega pouka. Tako 
je Občina v tesnem sodelo-
vanju s kolektivom osnov-

ne šole poskrbela za organi-
zacijo pouka v nadomestnih 
prostorih kot tudi za preseli-
tev in skladiščenje opreme. 
Načrt začasnega izvajanja 
pouka bo uporabljen tudi 
v začetku novega šolskega 
leta do predvidenega dokon-
čanja del v sredini septem-
bra 2008. S projektom bo iz-
vedena obnova celotnega 
objekta vključno z izvedbo 
toplotne izolacije, šola pa 
bo pridobila tudi nekaj več 

Dela na projektu Osnovne šole Brežice potekajo v 
skladu z načrtom.

Potek del in reševanje nastalih situacij zagotavljajo 
redne tedenske koordinacije, ki se jih je udeležil tudi 
župan občine Brežice Ivan Molan.

S projektom obnove bodo 
Osnovni šoli Brežice z 
nadkritjem in ureditvijo 
vseh atrijev zagotovljene 
dodatne površine nekaj 
več kot 600 m2.

kot 600 m2 dodatnih prosto-
rov z nadkritjem in ureditvi-
jo vseh atrijev.

Projekt v skupni višini 4,6 
milijonov evrov poleg Obči-
ne Brežice sofinancira Mini-
strstvo za šolstvo in šport.

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih 
Občine Brežice (Ur. list RS, št. 53/96) in 3. člena 

Poslovnika o delu komisije v postopku podeljevanja 
priznanj z dne 05.09.1996,

RAZPISUJE
OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA

OBČINE BREŽICE ZA LETO 2008

Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za po-
sebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, 
znanstvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih 
področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben 
pomen za razvoj in napredek občine Brežice.
Priznanje občine Brežice se podeljuje posamezni-
kom ali pravnim osebam za izredno uspešno delova-
nje na vseh področjih družbenega dela.
Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije ter društva, 
najkasneje do 15. septembra 2008.
Predloge je treba podati v pisni obliki na naslednji na-
slov: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja občinskega sveta občine Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice – »Priznanja občine Brežice«. 
Predlog naj vsebuje: 

podatke o predlagatelju,
podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
kratek življenjepis kandidata,
vrsto nagrade oz. priznanja,
natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

Predlogov, ki bodo prispeli po tem roku, komisija ne bo 
upoštevala.

Kriterija za podelitev:
če gre za enkraten dosežek je pomembna odmevnost 
dosežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
če gre za življenjsko delo pa pomen njegovega dela 
za gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.

Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj občine Bre-
žice za leto 2008 bo ob prazniku občine Brežice.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Brežice

1.

2.

3.

4.

5.
•
•
•
•
•

6.
•

•

7.

sti Cerklje ob Krki – Dolenja 
Pirošica. Dela obsegajo za-
menjavo voziščnega parke-
ta in mostne ograje. Celotna 
lesena konstrukcije mostu 
bo na novo prepleskana z 
zaščitnim premazom. Ko bo 
odstranjen obstoječi parket, 
bo, na podlagi ocene stanja, 

zamenjan še kateri drugi del 
same konstrukcije. Vrednost 
investicije je ocenjena na 
67.323,60 €. Dela bodo za-
ključena do konca avgusta 
2008. V času izvajanja inve-
sticije bo most zaprt, obvoz 
je urejen.

Vir: Občina Brežice



Posavski obzornik - leto XII, številka 16, četrtek, 7. 8. 200810 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

Občina Cernavoda in Občina 
Krško sta s podpisom listine 
nadgradili sodelovanje, ki se 
je začelo na osnovi srečanj 
v organizaciji Združenja 
evropskih občin, ki povezuje 
mesta z nuklearnim objek-
tom. Leta 2006 so predstav-
niki Cernevode na povabilo 
župana Franca Bogoviča pr-
vič obiskali Krško in se sezna-

nili s prakso pri vključevanju 
v EU ter z ostalimi uspešnimi 
projekti na gospodarskem in 
družbenem področju. Obči-
na Krško je obisk vrnila lani 
in se takrat dogovorila tudi 
o nadaljnjem sodelovanju. 
Tako smo sprejeli povabi-
lo za udeležbo na športnem 
večnacionalnem dogodku, 
na katerem je v preteklem 
tednu poleg Romunije in Slo-
venije sodelovala tudi Fran-
cija oz. s Cernovodo pobra-
teno mesto San Sebastian. 
Skoraj sto mladih se je, vsak 
v svoji ekipi, pomerilo v od-
bojki in rokometu. Zmago v 
obeh disciplinah so prepri-
čljivo odnesli tako fantje iz 
Rokometnega kluba Krško s 
trenerjem Gašperjem Ko-
vačem kot dekleta iz Od-
bojkarskega kluba Brestani-
ca, ki so jih spremljali Bojan 
Hotko ter Anton in Antoni-

Občini	Krško	in	Cernavoda	podpisali	
Listino	o	prijateljstvu	in	sodelovanju
Iz Romunije so se zadnje dni julija vrnili predstavniki občine Krško skupaj s člani Rokometnega klu-
ba Krško ter članicami Odbojkarskega kluba Brestanica. V občini Cernavoda so se udeležili tridržavne-
ga športnega dogodka, v sklopu katerega sta župan Franc Bogovič in tamkajšnja županja Mariana Mircea 
podpisala tudi Listino o prijateljstvu in sodelovanju.

ja Zakšek. Dekleta so nato v 
prijateljski tekmi premagale 
še romunske državne prvaki-
nje. Veselje ob zmagi je bilo 
veliko, s predstavniki krške 
občine pa so ga delili tudi 
nekateri domačini in gostje 
iz tujine, ki so naše športni-
ke proglasili ne le za odlične 
igralce, ampak tudi za nepo-
pustljive borce. 

Obisk v Romuniji se je za-
ključil s predstavitvijo po-
sameznih dežel in njihove 
kulture. Našo je predstavi-
la Folklorna skupina Senovo, 
ki je na slovenski stojnici v 
pokušino ponudila tradicio-
nalne jedi, na odru pa pred-
stavila tudi slovensko vese-
lje do plesa. 

Večnacionalnega dogodka so 
se poleg župana občine Kr-
ško udeležili še podžupan 
Cvetko Sršen, svetnik ob-
činskega sveta Rajmund Ve-
ber in sodelavka za odnose z 
javnostmi Petra Rep Bune-
tič. O obisku je župan dejal, 
da je sodelovanje med obe-
ma občinama nadgrajeno na 
najboljši način - s povezova-
njem mladih. V prihodnjem 
letu naj bi podoben dogodek 
gostila občina Krško. 

Izmenjava daril po podpisu listine

Ekipi krških rokometašev in brestaniških odbojkaric

Folklorna skupina Senovo med nastopom

Vprašanje svetnika Posavske unije mladih Metoda Šerbca 
se je nanašalo na področje javnega naročanja, kjer zaklju-
čuje, da Občina Krško pred kakovostjo dela in strokovnostjo 
upošteva najnižjo ceno. Vprašanje se je nanašalo na kon-
kreten primer izvedbe deratizacije. 
Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško pojasnjuje, da 
občinska uprava pri pripravi javnih naročil dosledno upošte-
va aktualno zakonodajo iz predmetnega področja. V prime-
ru javnega naročila katerega predmet je bila »Deratizacija 
brežin in romskega naselja Kerinov Grm v letu 2008«, je ob-
činska uprava v skladu z načelom transparentnosti ter kon-
kurenčnosti izvedla javno naročilo po postopku z zbiranjem 
ponudb. Podane so bile tri ponudbe in med njimi izbran po-
nudnik z najnižjo ceno. Dejstvo je, da izvedbo deratizaci-
je lahko izvajajo samo osebe, ki izpolnjujejo predpisane po-
goje s strani Ministrstva za zdravstvo RS. Eden od temeljnih 
pogojev za to je vsekakor strokovna izvedba deratizacije. 

Svetnik Liberalne demokracije Slovenije Janez Nečemer 
je na 20. seji podal pobudo za ogled slabo izvedenih del in 
ustrezno ukrepanje v zvezi z ureditvijo bankin na cesti Veli-
ka vas - Gržeča vas - Veliki Podlog - Jelše. Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo Občine Krško je pri ogledu ugotovil, da 
material res ni najbolj primeren in je o tem obvestil izvajal-
ca. Ob tem pojasnjuje, da je na omenjenem območju ure-
janje bankin oteženo zaradi različnih pogojev, ki jih posta-
vljajo posamezni lastniki. Valjanje bankin ni všteto v ceno, 
zato tudi to delo ni opravljeno. 

Martin Kodrič, svetnik Nove Slovenije, je predlagal, da se 
v skladu z občinskim odlokom o urejanju javnih površin do-
deli krajevni skupnosti Podbočje komunalni delavec za de-
lovni čas vsaj 16 ur na teden. Občina Krško pojasnjuje, da 
za čistočo cele občine skrbijo štirje tovrstni delavci, ki en 
dan v tednu skrbijo tudi za urejenost Podbočja. Ob konkre-
tizaciji potreb v kraju bo Občina v okviru sredstev za ta na-
men poskušala urediti tudi le-te.

Svetnik Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško je ob-
činski upravi zastavil vprašanje o dosedanji in bodoči pora-
bi proračunskega denarja za Podhod Čulk. Občina Krško od-
govarja, da je projekt Podhoda Čulk nastajal vse od leta 
2000. Do konca leta 2006 je bilo za projektno tehnično do-
kumentacijo, raziskave in gradnjo porabljenih nekaj več 
kot 751.000 evrov in v letu 2008 za celoten odkup zemljišč 
43.825,40 evrov. S tem je projekt Podhoda Čulk v celoti za-
ključen.

Svetnik Liberalne demokracije Rudi Smodič je želel odgo-
vor na vprašanje, kakšen je terminski plan izgradnje ceste 
Raztez - Armeško in ceste Armeško - Hictaler. Občina Krško 
odgovarja, da bodo dela izvedena še letos. Trenutno pote-
ka pridobivanje ponudb za izvajanje vseh asfalterskih del v 
občini. Ob tem so razpisana tudi ostala dela kot predpripra-
va za asfaltiranje. Z deli bomo pričeli predvidoma v mesecu 
juliju in jih, na obeh omenjenih cestah, dokončali do kon-
ca oktobra. 

Janez Požar, svetnik Nove Slovenije, je zahteval pojasnilo 
na vprašanje, kdo in na kakšen način daje soglasje za pose-
ge v občinske ceste za polaganje oziroma posodobitve infra-
strukture in kako se kontrolira povrnitev površin v prvotno 
stanje. Občinska uprava pojasnjuje, da oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo izdaja soglasja in dovoljenja za pose-
ge v občinske ceste pod pogoji navedenimi v soglasju ali od-
ločbi. Po Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 
površinah v Občini Krško je v 87. in 89. členu opredeljeno, 
da nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov 
o javnih cestah nadzira občinski inšpektor za ceste, katere-
ga pa Občina še nima.

Odgovori	na	pobude	in	
vprašanja	svetnikov	OS

Udeleženci obiska v Romuniji ob Črnem morju

Župan občine Krško Franc Bogovič in predsednik uprave 
Primorja d.d. Dušan Černigoj sta včeraj na Občini Krško 
podpisala pogodbo, s katero izvajalec v izvedbo prevze-
ma ureditev komunalne infrastrukture Velika vas - Gore-
nja vas. Občina Krško tako nadaljuje s celovitim ureja-
njem naselij na svojem območju. 

Projekt ureditve komunalne infrastrukture v naselju Velika 
vas - Gorenja vas je ocenjen na 3,1 mio evrov in zajema ure-
ditev kanalizacije, ceste, pločnikov, razširitev enega mostu 
in obnovo drugega, regulacijo dela potoka ob glavni cesti, 
ureditev javne razsvetljave in izgradnjo širokopasovnih po-
vezav. 

Izvedbo delno financira Evropska unija iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Služba Vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo projekt so-
financirala v višini 818.949 evrov. Projekt se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih po-
tencialov za obdobje 2007-2013. Izvajalec, Primorje d.d, bo 
z deli začel še ta mesec in jih zaključil predvidoma v začet-
ku leta 2010.

Pogodba	za	izvedbo	ureditve	
komunalne	infrastrukture	
Velika	vas	-	Gorenja	vas

KRŠKO - Nogometaši NK Krško 
bodo v soboto, 9. avgusta, zno-
va stopili na drugoligaške zele-
nice. Ob 17.30 se bodo na do-
mačem stadionu pomerili z 
lanskim prvoligašem Livarjem 
iz Ivančne Gorice, teden dni 
kasneje pa v Krško prihaja ena 
od najbolj zanimivih slovenskih 
ekip NK Olimpija iz Ljubljane. 

Krčani so s pripravami na novo 
sezono v 2. SNL začeli že 7. ju-
lija, v pripravljalnem obdobju 
pa so odigrali številna prija-
teljska srečanja. V ekipi pod 
vodstvom trenerja Iztoka Ka-
pušina je prišlo tudi do nekaj 
sprememb v primerjavi s prej-
šnjo sezono. Klub so tako za-
pustili Edin Junuzović, ki že 
trese mreže v prvi ligi v dre-
su velenjskega Rudarja, Denis 
Mešanović ter Ante Bratić, 
Rok Zorko pa je končal karie-
ro. Robert Berič je postal član 
Interblocka, vendar bo v tej 
sezoni še branil barve Krške-
ga. Iz velenjskega Rudarja sta 
prišla vezist Almir Rahmano-
vić ter kot posojen hitri bočni 
branilec Senad Jahić. Ekipi so 
se pridružili tudi bivši mladinci 
Gašper Jarc, Klemen Slivšek, 

NK	Krško	v	novo	sezono
Liridon Sulejmani ter Mitja 
Žigante. V krškem klubu po-
skušajo registrirati tudi odlič-
nega bosanskega napadalca 
Alena Mešanovića. Poleg na-
štetih bodo Kapušinu na vo-
ljo še vratarja Albin Vezirovič 
in Boštjan Veličevič, branilci 
Uroš Umek, Levin Opareno-
vič in Jože Barkovič, igralci 
sredine Antoni Brdik, Mar-
ko Mitič, Luka Lazanski, Ma-
tej Šekoranja, Urban Žigante 
in Mitja Drame ter napadalci 
Damir Panič, Miha Drnovšek 
in Luka Kovačič.

Iz NK Krško sporočajo, da bo 
cena vstopnice za prvenstve-
ne tekme 5 evrov, otroci do 14. 
leta starosti in ženske pa bodo 
imele prost vstop. V klubu 
bodo skušali poskrbeti tudi za 
zanimivo dogajanje pred tek-
mo in med polčasoma, ponu-
jajo pa tudi ogled tekme z VIP 
tribune (informacije pri upravi 
kluba). Zaradi varnostnih pre-
gledov pred tekmo z Olimpijo 
pozivajo gledalce, da na tekmo 
pridejo prej kot sicer, pri vsto-
pu na območje stadiona pa naj 
se ravnajo po navodilih varno-
stnikov. G.P., P.P.

KRŠKO – V rokometnem klu-
bu Krško so po 4. mestu v 1.B 
ligi v prejšnji sezoni trdno od-
ločeni, da se v naslednji sezo-
ni znova uvrstijo v 1.A roko-
metno ligo. Novi trener Oskar 
Kovač bo ta ambiciozen cilj 
poskušal doseči z 18 igralci, 
med katerimi sta dva novinca 

– v vratih Sevničan Jure Med-
ved, na položaju desnega zu-
nanjega igralca pa Kosta Sa-
vić, že reprezentant BiH.
Med osemnajsterico Kovače-
vih varovancev je novinec Sa-
vić edini tujec, dva prihaja-
ta iz Dobove, trije iz Sevnice, 
kar 12 pa jih je vzgojenih v kr-
škem klubu. Kovač napovedu-
je, da bo igra krških rokome-
tašev hitrejša, obramba pa 

Čas	je	za	1.A	ligo
agresivnejša kot doslej, naj-
večja konkurenta v 1.B ligi pa 
vidi v ekipah iz Maribora in Že-
leznikov. Med pripravami na 
začetek prvenstva 20. sep-
tembra bodo Krčani odigra-
li kar 14 prijateljskih tekem, 
med drugim 23. avgusta v Kr-
škem tudi z ekipo Zagreba.

Predsednik kluba Boštjan Ko-
zole je zelo ponosen tudi na 
delo z mlajšimi selekcijami, 
saj imajo v klubu zelo per-
spektivne generacije letnikov 
1993, 94 in 95. Vodstvo klu-
ba želi tudi utrditi status ro-
kometa kot vodilnega športa 
v mestu in v regiji, pri čemer 
računa tudi na (boljše) sode-
lovanje z ostalimi rokometni-
mi klubi v Posavju.  P.P.

Z desne: Kosta Savić, Oskar Kovač, Boštjan Kozole in 
direktor RK Krško Dušan Šiško
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica 
je pripravilo slavnostno prireditev z odkritjem spominske-
ga obeležja Manevrske strukture narodne zaščite 90 in pola-
ganjem venca pri spomeniku padlim borcem in talcem NOB 
na Malkovcu. Na krajši slovesnosti, kjer je nastopil moški 
pevski zbor Kulturno umetniškega društva Emil Adamič iz 
Mokronoga, je bila slavnostna govornica podžupanja Občine 
Sevnica Breda Drenek Sotošek. Sledil je pohod po malkov-
ški poti, kjer so se udeleženci ob prijetnem druženju sezna-
nili z lepotami Malkovca in okolice. 

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni 
list RS, št. 78/05-uradno prečiščeno besedilo) in 17. 
člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 44/04 in 78/05) objavlja Odbor za priznanja 
pri Občinskem svetu Občine Sevnica

R A Z P I S
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
DOBITNIKE PRIZNANJ 

OBČINE SEVNICA ZA LETO 2008 

1. člen
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, po-
deljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, 
podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, 
drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno pri-
spevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu ži-
vljenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na po-
dročju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje 
in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, zna-
nosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.
 

2. člen
Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ran-
ga so naslednja:

naziv Častni občan Občine Sevnica
Grb Občine Sevnica
Zlata plaketa Občine Sevnica
Srebrna plaketa Občine Sevnica

Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine Sevni-
ca, največ tri Zlate plakete Občine Sevnica in največ 
pet Srebrnih plaket Občine Sevnica.

3. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen 
posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na 
posameznih področjih življenja in dela prispeva k izje-
mnemu razvoju in ugledu Občine.

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim orga-
nizacijam in skupinam.

4. člen
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, 
podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizaci-
je in skupine, organi lokalne skupnosti.

5. člen
Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 

ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata 
za dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki 
obrazložitev predloga
vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat 
predlagan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) in na pod-
lagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07-UPB2, 27/08-Odl. US) obvezno priložiti pisno izja-
vo kandidata – posameznika - o osebni privolitvi v zbiranje 
in obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, 
da bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidira-
nja, odločanja o prejemnikih in podelitve priznanj Občine 
Sevnica, kot ga določa odlok o priznanjih Občine Sevnica 
– obrazec P. Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica 
in na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

6. člen
Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval odbor za 
priznanja po zaključku razpisa. 

O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči 
občinski svet na predlog odbora za priznanja.

Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega 
pooblaščena oseba praviloma ob prazniku občine.

7. člen
Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 
2008 se zbirajo do ponedeljka, 01. septembra 2008 
(za pravočasno oddan predlog šteje tudi predlog poslan 
priporočeno 01. 09. 2008) na naslovu:

OBČINA SEVNICA
Odbor za priznanja

Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obrav-
navani.

OBČINA SEVNICA
ODBOR ZA PRIZNANJA

•
•
•
•

1.
2.

3.
4.

Ureditve	pod	glavno	cesto	na	Radni
V okviru izvajanja ureditev, ki so predvidene v državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca, so se pred-
stavniki Občine Sevnica na Radni sestali s predstavniki investitorja predvidenih ureditev Konjščanjske-
ga potoka - Infro, izvajalca - Kostak ter krajanov. 

Obravnavani so bili predvi-
deni posegi ob gradnji za-
prtega kanala svetlega pro-
fila 2,5 x 2,0 v dolžini 145 m 
na odseku od prepusta pod 
glavno cesto na Radni gor-
vodno, za prevajanje voda 
tega hudournika. Izvajanje 
posegov naj bi se začelo še v 
mesecu juliju. S strani kraja-
nov in Občine Sevnica je ob 
tej priliki izražen interes, da 
se v navedene posege vklju-
či tudi prometno-tehnična 
preureditev priključka lokal-
ne ceste na glavno in delna 
razširitev odseka ter obnova 
dotrajanega vozišča lokalne 
ceste na spodnjem odseku. 
Obravnavana pa je bila tudi 

predvidena prometna uredi-
tev med gradnjo, ko bo lo-
kalna cesta v zaselku zaprta 
in bo obvoz za Lukovec pote-

kal iz smeri podjetja Siliko. 
Ugotovljeno je, da bi bilo 
v predvidene posege nujno 
vključiti tudi ureditve bre-

žin potoka ter izgradnjo pro-
dne pregrade nad ovinkom, 
kot je bilo že predvideno v 
idejnem projektu. Navede-
ne pobude bodo pristojnim 
posredovane za namen iska-
nja skupnih celovitih rešitev. 
Ob priliki terenskega ogleda 
je ugotovljeno, da isti izva-
jalec, ki ureja tudi desno 
brežino Save na tem odseku, 
zadovoljivo upošteva pobu-
de in predhodne dogovore 
v zvezi priprave prostora za 
ureditev pločnika ob glavni 
cesti na odseku od Radne do 
brvi čez Savo ter ureja bre-
žino v naklonu, ki bo nave-
deno omogočil.

Cesta na Radni (vir: arhiv Občine Sevnica)

Idejna	zasnova	turistično-
rekreacijskega	območja	Lisca
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica je kot koordinator in eden od partnerjev Pogodbe 
za oživitev Lisce pripravil javno predstavitev Idejne zasnove 
turistično-rekreacijskega območja Lisca. Namen predstavi-
tve je bil seznaniti javnost z vsebino idejne zasnove ter pri-
dobiti mnenja, predloge in pobude tudi od občanov, ki so na 
različne načine navezani na Lisco. Prisotni so idejno zasno-
vo pozdravili ter poudarili, da mora oživitev Lisce usmerja-
ti podjetniški duh, ki bo zmogel povezovati različne vidike, 
tako turizem, gostinstvo, kmetijstvo kot tudi planinstvo in 
varovanje naravnega bogastva pogorja Lisce. Strinjali so se 
tudi, da mora biti oživitev Lisce projekt sodelovanja, pove-
zovanja in podjetniških priložnosti. 

Pogovor	z	znanimi	Slovenci
Pogovor z znanimi Slovenci na območju občine Sevnica se 
je tokrat odvijal na sevniškem gradu, kjer sta v prijetnem 
okolju grajskega atrija z voditeljico Marjano Grčman kra-

mljala Vinko Šimek in Meta Malus. V kulturnem programu 
je nastopila Anja Konajzler, Društvo trg pa je predstavi-
lo Ivana Cankarja in Antona Martina Slomška iz igre »5 ve-
likih«. Zbrane je v imenu Občine Sevnica pozdravil podžu-
pan Srečko Ocvirk.

Pogovor z znanimi Slovenci (vir: KŠTM)
Sestala	se	je	komisija	za	
nivojske	prehode
Komisija za nivojske prehode, ki je imenovana s strani mi-
nistra za promet Republike Slovenije, se je ponovno sesta-
la v zvezi s problematiko križanj Savske ceste v Sevnici z 
industrijskimi tiri in tiri glavne železnice pri bivšem TVD 
Partizanu. Osnova za sestanek je že dokončana I. faza re-

konstrukcije Savske ceste, ki v II. fazi vključuje tudi pre-
ureditev nivojskih križanj industrijskih tirov z voziščem lo-
kalne ceste za izboljšanje prometne varnosti, predvsem 
kolesarjev. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se postopki 
za potrebne in že dogovorjene ureditve nadaljujejo. Na na-
vedeni obravnavi se je Občina obvezala, da bo v roku enega 
leta predložila Komisiji idejne rešitve navedenega križanja, 
ki bodo usklajene z zakonskimi določili, skupaj s strokov-
no analizo prostorske in ekonomske izvedljivosti posame-
zne variante vključujoč vplive na stanje obstoječih prome-
tnih povezav. 

Nivojski prehod na Savski cesti  
(vir: arhiv Občine Sevnica)

Odkritje	spominskega	
obeležja	na	Malkovcu

RAZBOR POD LISCO - V nedeljo, 27. julija, je pater dr. Ka-
rel Gržan v vasici Razbor vodil še zadnjo mašo. Z Razbor-
ja in iz naših krajev po 11 letih službovanja odhaja v novo 
župnijo Prevorje na Kozjanskem.

Pater dr. Karel Gržan se je rodil leta 1958. Kot župnik je 
prišel na Razbor pod Lisco leta 1997, kjer je kmalu po svo-
jem prihodu spodbujal ustanovitev skupnosti Srečanje - te-
rapevtsko komuno za pomoč mladostnikom, ki se odvajajo 

od drog. Vaščani so bili sprava do ustanovitve te skupnosti 
nezaupljivi, a po številnih pogovorih z duhovnikom in socio-
logom dr. Karlom Gržanom, ki je pojasnjeval, čemu služi ta-
kšna komuna, da je način življenja v njej izraz močne volje 
znebiti se odvisnosti, so vaščani mlade sprejeli medse in za-
nje našli prostor v stari šoli. Pater dr. Karel Gržan je vodil 
številna predavanja, bil gost radijskih in televizijskih oddaj, 
med drugim pa je tudi režiser in pisatelj mnogih knjižnih del 
(Skrivnosti starodavne kartuzije, V objemu ljubezni, V sve-
tu omame, Droga na Slovenskem…). V pogovoru z njim vsak-
do občuduje njegovo znanje in širino njegovega pozitivnega 
razmišljanja ter posebno toplino, ki jo izžareva. 

Smilja Radi, foto: Ljubo Motore

Pater	dr.	Karel	Gržan	
odšel	z	Razborja

V imenu Občine Sevnica se je od patra dr. Karla 
Gržana, ki je odšel v nov kraj na Kozjanskem, s 
posebnim priznanjem poslovil (poleg faranov) tudi 
podžupan Srečko Ocvirk.
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KRŠKO, RAVNE – Plavalci Ce-
lulozarja Krško so z nasto-
pi na državnih prvenstvih 
zaključili poletno plavalno 

sezono. Krona njihovih do-
sežkov je bronasta medalja 
Nine Mandl v članski konku-
renci na 1500 m prosto, po-
leg tega je zabeležila še tri 
finala. V finalih so v kadetski 
in mladinski kategoriji na-
stopili še Krešo Radunovič 
(štirikrat), Jaka Kramaršič 
(petkrat) in Natalija Zbiljski 
(enkrat).
Na državnem prvenstvu deč-
kov do 14 in deklic do 12 let 
so krški plavalci med 22 klu-
bi osvojili moštveno 9. me-
sto. Haris Ameti si je pribo-
ril kar tri medalje – srebrni 
na 100 m delfin in 100 m 
prosto ter bronasto na 200 m 
hrbtno, ob tem pa je osvo-
jil še 4. mesti na 50 m delfin 
in 100 m hrbtno ter 8. mesto 
na 50 m hrbtno. Tjaša Mijo-
kovič je bila na 50 m prsno 
četrta.

KRMELJ – V tamkajšnjem športnem parku so v nedeljo, 27. ju-
lija, pripravili Tek ob Hinji, na katerem je sodelovalo 106 te-
kačev in tekačic. V absolutni konkurenci je prvi na cilj prispel 
Primož Kobe (FIT klub), ki je za osem kilometrov dolgo pro-
go (Krmelj – Gabrijele – Polje – Krmelj) porabil 24 minut in 58 
sekund. Drugi je bil Miha Povšič (AK Sevnica), tretji pa Janez 

Polovič (ŠD Kostanjevica). V ženski konkurenci se je najbolje 
odrezala Magda Lužar (DTP Trebnje), ki je za progo porabila 
točno 33 minut, drugo mesto je zasedla Janja Bučar (AK Šen-
tjernej), tretje pa Darja Medvešek. Na 1,2 km dolgi progi je 
med letniki 1993-1996 zmagala Sara Karlovšek (AK Sevnica), 
med letniki 1997 in mlajšimi pa se je najbolj izkazala Katari-
na Gorenc. Najmlajši udeleženec teka je bil sicer Gal Dular. 
Deset pohodnikov se je podalo tudi na uro in pol trajajoč po-
hod po Nemški poti. Pri organizaciji so sodelovali KS Krmelj, 
KS Tržišče, Košarkarski klub Tržišče, Zavod KŠTM ter Inkos.

TRIATLON – Nina Mandl, Multisport klub 
Krško, je na evropskem pokalu v sprint 
triatlonu za mladince v Belgiji osvojila 
12. mesto in 212 točk za evropski mla-
dinski pokal. Nina in Martin Škoberne, 
Triatlon klub Krško, pa sta nastopila na 
mednarodnem triatlonskem tekmova-
nju v italijanskih Udinah. Martin je bil 

absolutni zmagovalec, Nina pa je bila v 
svoji kategoriji 14., absolutno pa 17. 

ATLETIKA - Član AK Sevnica Robert Len-
daro je na evropskem veteranskem pr-
venstvu v atletiki v Ljubljani nastopil 
na 5.000 m v kategoriji M-35 in s časom 
16.20,68 zasedel 10. mesto. Sevničan se 
želi leta 2009 udeležiti tudi svetovnega 
veteranskega prvenstva na Finskem.

TENIS – Članici Teniškega kluba Kr-
ško Pia in Dea Fackovič Volčanjk 
sta se udeležili turnirja Teniške 
zveze Slovenije za 8 – 11 letnike, 
ki je potekal v sklopu turnirja WTA 
v Portorožu. Pia je zasedla 3.-4. 
četrto mesto v kategoriji midi te-
nis, Dea pa enako uvrstitev v kate-
goriji mini tenis.

Kratke	športne

M
er

ca
to

r d
.d

., 
D

un
aj

sk
a 

10
7,

 1
00

0 
Lj

ub
lja

na

106	tekačev	in	tekačic	ob	Hinji	

Tekli so tudi otroci.

Štiri	medalje	
za	plavalce

Ameti (levo) na 
zmagovalnem odru

Kajak kanu klub Krško v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slo-
venije organizira šolo kajaka, ki je namenjena tako popolnim 
začetnikom kot tistim, ki že imajo izkušnje iz kajaka in želi-
jo svoje znanje izpopolniti. Organizirajo 5-dnevno in 3-dnevno 
šolo kajaka v Krški vasi in v Kostanjevici na Krki. Informacije in 
prijave na naslovu kajak.kanu.krsko@gmail.com.

Šola	kajaka
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“KR’ NEKI”
TRGOVINA

“KR’ NEKI”

Kupon za 20 % popust
Zelo ugodna, modna in bogato založena trgovina 

za vse starosti in velikosti (od S - XXXXL)

▶ PE Brežice - Ul. Stare Pravde 24 - 07 496 3305
▶ PE Čateške toplice - Topliška c.35 - 07 493 5000

Anita Gašperin s.p., Ul. Stanka Škalerja 27, 8250 Brežice

T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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Perutnina Rostohar 
sporoča cenjenim strankam,

da bo prodaja belih piščancev 
in rjavih jarkic 

30. avgusta.
Razprodaja letnih kokoši 

bo 20. septembra.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

VLADO KOŽAR

V SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegovo 
zadnje prezgodnje bivališče.

Žena Cvetka, sinova Ladi in Bogdan

... in po desetih letih se šele zavedamo, 
koliko si nam pomenil...

6. avgusta 1998 nas je po kratkotrajni 
bolezni zapustil naš mož, oče, stari 
oče in brat

ZAHVALA

Sklenil se je krog in zadnja iskrica upanja je ugasnila.

Prišel je čas zadnjega slovesa od našega dragega

iz Boštanja

Vsem, ki ste v najtežjih trenutkih delili z nami iskreno sočutje v mislih, besedah in
dejanjih, iskrena hvala. Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem, sodelavcem
Nuklearne elektrarne Krško, njegovim bivšim sošolcem, pogrebni službi Kostak in
Borutu Vrtovšku, ter vsem krajanom ter mnogim drugim, ki ste se poklonili njegovemu
spominu in ga množično pospremili na prerano poslednjo pot. Posebni zahvali veljata
Krajevni skupnosti Boštanj in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Boštanj, ki sta
nesebično pomagali in organizirali vse poslednje slovesnosti, nas bodrili in z nami
žalovali. Iskrena hvala za cvetje, sveče in izraženo sožalje. Hvala govornikom Jožetu
Udovču, Predragu Široli in Srečku Ocvirku za ganljive besede slovesa. Hvala godbi,
pevcem, duhovnikom za žalno sveto mašo ter obred. Neizmerno hvaležni smo vsem,
ki so se skrajno požrtvovalno in nesebično trudili pri reševanju in iskanju
ponesrečencev tragedije na reki Savi, do poslednjega med njimi.

MARJANA KOGOVŠKA

Žalujoči: žena Vlasta s sinovoma Klemnom in Kristjanom

KRAJEVNA SKUPNOST
LESKOVEC PRI KRŠKEM

objavlja

Na pobudo krajanov naselja Žadovinek v KS Leskovec pri
Krškem je svet KS Leskovec pri Krškem sprejel sklep o
subvencioniranju urejanja naselja v času gradnje kanali-
zacijskega, plinskega, vodovodnega in informacijskega
omrežja v Žadovinku iz sredstev vaške skupnosti Žadovinek
pri KS Leskovec pri Krškem. Skupna vrednost sredstev za
subvencioniranje na lastniško hišo, kjer prebiva vsaj eno
gospodinjstvo, znaša 8.000 EUR.

.

Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
priimek in ime vlagatelja, kraj in hišna številka lastniške
stanovanjske hiše, število gospodinjstev v lastniški
stanovanjski hiši, višino zaprošenega zneska subvencije,
številko transakcijskega računa in naziv banke za nakazilo
subvencije ter podpis vlagatelja.
Vloge, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo rešene v
osmih dneh po poteku roka za prijavo.

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje urejanja naselja Žadovinek

Višina posamezne subvencije je omejena na 300 EUR

Vse krajane naselja Žadovinek, ki so pripravljeni
sodelovati pri urejanju naselja Žadovinek, v času grad-
nje in po izgradnji omrežij v naselju pozivamo, da v roku
10 dni (do 18.8.) po objavi tega razpisa podajo vlogo za
zgoraj opisano subvencijo na naslov:
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem,
Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem .

OBVESTILA

STANKO ŠVAJGER

V SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu 
prižigate sveče.

V mislih in spominih si vedno med nami!
Vsi tvoji

Mineva žalostno leto, odkar si nas 
nepričakovano zapustil naš dragi

1945 – 2007

Ljubi Sine! Bil si moj ljubljeni sin, mogočna reka pa te je grobo iztrgala od nas vseh, 
ki smo te imeli radi. Odšel si nenadoma in brez slovesa, zdaj ne bo več tvojega sme-
ha in prijazne besede. Vsi te bomo močno pogrešali. Poet zna ubesediti svoja ču-
stva, moje bolečine ob izgubi prvorojenca pa se ne da opisati.

ZAHVALA
Minil je mesec dni od žalostnega slovesa na studenškem pokopališču od mojega ljubega sina

KRISTIJANA JANCA – SINETA
Ne najdem pravih besed, ki bi izrazile dovolj hvaležnosti za vse izrečene besede sočutja, to-
lažbe in pomoči v teh žalostnih dneh ter za spremstvo na njegovi mnogo prerani zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujem izredno požrtvovalnim reševalcem, ki so vse dni nesebično sodelova-
li v reševalni akciji. 

Srčna hvala vaščanom, sosedom, njegovim prijateljem, kolegom in sodelavcem iz Državnega 
zbora ter Občine Sevnica, krškemu županu gospodu Francu Bogoviču in vsem drugim županom 
sosednjih občin, gospodu Goranu Rovanu, predstavnikom krajevnih skupnosti občine Sevnica, 
podjetju Infra in vsem drugim predstavnikom podjetij, društev in organizacij.

Zahvaljujemo se vsem predstavnikom Cerkve, škofoma in vsem duhovnikom, govornikom, 
pevcem iz Studenca in Razborja, praporščakom, predstavnikom vojnih veteranov, glasbeni-
kom in škocjanski pogrebni službi za lepo opravljene obrede ob slovesu.

Hvala vsem za prečudovito cvetje, sveče in svete maše.

Hvala vsem, ki niste posebej imenovani, a ste nam kakorkoli pomagali in nam še naprej iz-
rekate tolažilne besede ter postojite ob njegovem grobu v tišini in v dobrih spominih na Si-
neta.

V neizmerni žalosti mama Danica in vsi moji

Vabilo	k	
sodelovanju

Posavski obzornik 
spremlja dogajanje v 
vseh treh posavskih 

občinah, zato vabimo 
krajevne skupnosti, 

društva, klube in 
druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

svojih prireditvah na 
elektronski naslov: 

redakcija@posavje.info 
ali na poštni naslov:

Posavski obzornik, Trg 
Matije Gubca 3, 

8270 KRŠKO
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Prodam bursko kozo z mladičem, 
koza ima izkaz o poreklu. Cena: 220 
€. Tel.: 031 486 076

Prodam odojke 45 kg in prašiča 130 
kg. Tel.: 041 745 368

Prodam odojke, težke 25–30 kg, 
cena 1 €/ kg, možen zakol. 
Tel.: 07 497 7455

Prodam teličko simentalko, staro 2 
meseca, ter kakovostno vino cviček. 
Tel.: 031 312 613

Prodam telico simentalko, staro 2 
leti, 7 mesecev breja. 
Tel.: 07 497 0007

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 802 150

Prodam odojke od 25 do 30 kg, cvi-
ček in ječmen. Tel.: 031 834 173

Prodam odojke, težke okoli 30 kg, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 496 9016

Prodam 3 breje ovce z mladiči in 
koze, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 731 197

Prodam dolenjsko rdeče vino, cena 
0,75 €/ liter. Tel.: 041 888 334

Prodam breskve za vlaganje, pra-
ve kalanke, cena 0,80 €/ kg, okoli-
ca Pišec, večje količine pripeljem na 
dom. Tel.: 041 720 308

Prodam mešano rdeče vino 500 li-
trov, sromeljski okoliš. Cena 1 €/ li-
ter. Tel.: 040 880 749

Prodam rdeče vino, bizeljsko sre-
miški okoliš, večja količina. Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 742 055

Prodam kvalitetno rdeče vino, cena 
1 €/ liter. Tel.: 040 865 655

Prodam belo vino, bizeljski okoliš, 
ugodno. Tel.: 07 495 1577

Prodam zelo kakovostno vino, belo 
in rdeče, cena 1 €/ liter, večje koli-
čine pripeljem na dom. 
Tel.: 031 510 872

Prodam 10 metrov mešanih drv, mo-
žnost razreza in dostave, cena po 
dogovoru, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 543 850

Prodam drva, že pripravljena za 
kurjavo, možnost prevoza. 
Tel.: 041 734 859

Prodam seno v kockah in ječmenovo 
slamo v kockah. Tel.: 041 222 350

Prodam hlevski gnoj. 
Tel.: 07 497 9287

Prodam 1500 kg koruze v zrnju. 
Tel.: 040 262 867

Prodam ječmen in bale sena – kocke, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 380 604

Prodam strešno kritino Bramac Pro-
tector klasik, 260 kom, cena po do-
govoru. Tel.: 040 975 845

Prodam 50 m2 tlakovcev, 6-oglatih 
mariborskih, in mizo s 6 stoli za te-
raso. Tel.: 07 492 14 07

Prodam dobro ohranjeno strešno 
opeko, staro 20 let, cena po dogovo-
ru, zelo ugodno, približno 2000 ko-
sov. Tel.: 031 298 906

Prodam Passat karavan, bele barve, 
letnik 1994, veliko dodatne opreme, 
vlečna kljuka, nepoškodovan, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 690 356

Prodam VW Polo coupe, letnik 1995, 
lepo ohranjen, prevoženih 116.000 
km, temno rdeče barve, 2. lastnik. 
Tel.: 051 694 837

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridr-

Četrtek, 7. 8.
ob 18.00 na gradu Raka: slavnostna seja Sveta KS Raka s 
kulturno-zabavnim programom 
ob 19.00 v galeriji na gradu Sevnica: odprtje razstave roč-
nih del rokodelcev iz doline Sopote pri Radečah
ob 20.00 v Lekos Galerija Ana Sevnica: slikarska razstava 
Tanje Tramšek z naslovom „Ženske so...“
ob 20.00 v klubu MC Brežice: otvoritev fotografske razstave 
Maje Planinšek in Dolores Ponoš „Misel na poti“

Petek, 8. 8.
ob 16.00 v gostilni Tratnik na Raki: okrogla miza na temo 
„Ohranitev dolenjskih hramov“, ob 20.00 na trgu na Raki: 
cvičkov večer
ob 20.30 na gradu Bizeljsko: Festival Brežice - Ensemble 
Accademia

Sobota, 9. 8.
ob 9.00 pri lovskem domu Zaloke in Kržišče: lovska tekma 
ter dan odprtih vrat
ob 10.00 na igrišču pri OŠ Raka: kolesarski maraton ter ori-
entacijski pohod za otroke
ob 10.00 pri gasilskem domu Raka: aktivnosti za otroke
ob 16.00 v gasilskem domu na Gori: slavnostna seja Sveta 
KS Gora ob krajevnem prazniku ter kulturni program
ob 16.30 na trgu na Raki: pohod do domačije Humek
ob 20.00 pod šotorom na igrišču OŠ Raka: tradicionalna lo-
vrenška veselica z Natalijo Verboten

Nedelja, 10. 8.
ob 14.00 v Tržišču: kmečki praznik - ansambel Novi spomi-
ni, srečelov, zabavne igre ter predstavitev strojev
ob 15.00 na gradu Sevnica: viteške igre
ob 16.00 v cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem: slovesna sve-
ta maša, po maši postavitev klopotca in družabno srečanje 
ob 20.30 na gradu Mokrice: Festival Brežice - Compagnie 
Outre Mesure

Ponedeljek, 11. 8.
pred Športnim domom Sevnica: 2. del poletnega košarkar-
skega kampa (do 24.8.)

Sreda, 13. 8.
ob 20.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: koncert jazz 
zasedbe Playgrounds
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•
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•

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

Četrtek, 14. 8.
ob 17.00 v športnem centru Spodnji Stari Grad: nočni turnir v 
balinanju, ob 18.00 nogometna tekma „samski - poročeni“
ob 18.00 pred OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: 
otvoritev obnovljene Gorjanske ceste

Petek, 15. 8.
od 10.00 do 19.00 na železniški postaji Libna: razstava 
slik in gline Kulturnega društva Libna
ob 11.30 v Koprivnici: stojnice z domačo obrtjo in koncert 
pevskega zbora Anton Aškerc Koprivnica
ob 16.00 v Dolenji vasi: krajevni praznik – položitev ven-
ca pred spomenik žrtvam 2. svetovne vojne, postroj uni-
formiranih članov PGD Dolenja vas, kulturni program Kul-
turnega društva Žarek in Glasbene šole Krško
ob 16.00 na Turistični kmetiji Vertovšek: 11. tradicional-
ne vaške igre ob prazniku KS Koprivnica ter podelitev kra-
jevnih priznanj 
ob 18.00 na kopališču Štraus v Kostanjevici na Krki: sko-
ki v vodo
ob 20.00 na terasi bazena Sevnica: Cuba night

Sobota, 16. 8.
ob 15.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: 
tekmovanje rogistov
ob 17.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: 2. svetovno in 
11. državno prvenstvo harmonikark
ob 19.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: slav-
nostna seja Občinskega sveta, ob 19.45 slavnostni koncert 
Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije
ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: Atrium night - nastop 
znanih DJ-jev
ob 20.30 na gradu Mokrice: Festival Brežice - Emmanuel-
le Cordoliani in Raphaël Collignon

Nedelja, 17. 8.
ob 9.00 s parkirišča pred Galerijo Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: pohod po cvičkovi poti, ob 10.00 6. kolesar-
ski maraton po deželi cvička

Sreda, 20. 8.
od 7.00 do 13.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: krvodajal-
ska akcija
ob 20.30 v viteški dvorani na gradu Brežice: Festival Bre-
žice - Alba Novella
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Prodam Renault Clio 1.4 RT, letnik 
1995, 174.000 km, radio mp3. 
Tel.: 041 653 309

Prodam skuter Peugeot Viva city 
50 cm3, lepo ohranjen, letnik 2003, 
prevoženih 6000 km, cena 850 €. 
Tel.: 040 862 566

Prodam moped avtomatik Colibra, 
dobro ohranjen, l. 2006, registriran 
do 04/09, možna tudi menjava za 
APN, cena 330 €. Tel.: 040 464 927

Prodam ohranjen Orbitrek Thane. 
Tel.: 031 429 088

Prodam novo diatonično harmoniko, 
štajerko, duri C, F, B, glasilke Terate 
in basi turbo B. Tel.: 031 587 366

Prodam nov lesen čoln, kostanjev 
med ter macesnove elemente za 
balkonsko ograjo. Tel.: 031 501 801

Prodam električni radiator, kolo na 8 
prestav, ugodno. Tel.: 07 477 80 69

Prodam kotno sedežno garnituro z 
ležiščem v temnejši barvi z dvema 
foteljema, kot nova, ugodno. 
Tel.: 051 355 948

Prodam spalnico, omara + poste-
lja 180 x 190 v barvi oreh, stara 8 
let, brez jogija, ohranjena, ugodno. 
Tel.: 051 315 861

Prodam malo rabljen motokultiva-
tor Labin super s priključki: freza, 
mulčar, plugi, ugodno. 
Tel.: 051 205 690

Prodam mešalec za beton, dve ra-
bljeni traktorski gumi 16-9-28 in po-
gon kosilnega grebena Muta Mae-
stral. Tel.: 031 284 604

Prodam traktor Fendt Farmer 2, sa-
monakladalno prikolico za okrogle 
bale ter nakladač gnoja Atlas. 
Tel.: 07 496 50 17

Prodam angleški traktor, obnovljen, 3 
cilindre, v račun vzamem avto Golf di-
esel ali podobno. Tel.: 07 814 02 28

Prodam traktor Same Frutteto 85 
km, letnik 1997, 4000 delovnih ur, 
lepo ohranjen. Tel.: 041 616 228

Prodam cirkular na traktorski pogon, 
cena 660 €, ter dvojne vile za prenos 
bal, cena 450 €. Tel.: 040 393 383

Prodam kiper prikolico 4.T Tomo 
Vinkovič 21 km in puhalnik za seno. 
Tel.: 07 496 86 54

Prodam puhalnik Tajfun, s cevmi, 
koleni in elektromotorjem, mlatil-
nico, vejek in slamoreznico, luščilec 
koruznih storžev. Tel.: 041 521 375

Prodam avtomatsko prešo za  
grozdje Zambelli. Tel.: 07 495 1288

Prodam prešo na kamen, lepo ohra-
njena, naravni kamen. Cena 350 €. 
Tel.: 041 272 545

Prodam točilni pult z umivalnim kori-
tom, dolžina 3 m. Tel.: 041 796 224

Prodam vgradni hladilnik Zanussi, 
model ZI 2443, zamrzovalno omaro 
Coolstar CS85ZA in kombiniran šte-
dilnik Gorenje. Tel.: 031 688 104 

Prodam 350-litrsko zamrzovalno 
skrinjo, v dobrem stanju, cena 70 €. 
Tel.: 031 524 204

Prodam 400-litrsko zamrzovalno 
skrinjo in suho seno v okroglih balah, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 633 501

Prodam malo električno motorno 
žago, težko okoli 5 kg, primerno za 
žaganje drobnega lesa ali za na stre-
ho. Tel.: 041 740 845

Prodam dvosobno stanovanje na Bre-
gani (Hrvaška). Tel.: 041 724 064

Prodam hrastova vhodna vrata, ugo-
dno. Tel.: 030 380 789

Prodam stopnice, doma varjene iz 
profilov, V=2.48 m, D=4.70 m. Cena 
po dogovoru. Tel.: 070 310 933

Prodam otroški voziček Hauck – triko-
lesnik, z napihljivimi kolesi v komple-
tu z jajčkom, lepo ohranjen, cena 140 
€. Tel.: 031 428 583

Prodam hišo 10,8 x 11 m s 3 ha ze-
mlje v enem kosu, na lepi mirni lo-
kaciji, CK-drva, kabel. TV, telefon, 
okolica Blance. Cena 100.000 €. 
Tel.: 041 777 651 (po 15. uri)

Prodam bivalni vikend v Trebčah s 
centralnim ogrevanjem in asfaltnim 
dostopom. Tel.: 041 274 517

Prodam hišo v okolici Podbočja, 77 
m2, parcela 3700 m2, vsi priključki, 
vinograd, asfaltni dostop. 
Tel.: 031 577 725

Oddam hišo blizu Radeč, mlajši upo-
kojenki, nekadilki z veseljem do vrta. 
Plačate samo redne stroške, najemni-
ne ni. Tel.: 031 410 432 

Oddam enosobno opremljeno stano-
vanje za daljše obdobje na Cankar-
jevi ulici v Krškem. 
Tel.: 041 424 423

Oddam sobe za delavke iz tujine, lo-
kacija Krško. Tel.: 031 876 879

Kupim zazidljivo parcelo v okolici 
Brežic, lahko tudi starejša hiša, po-
goj sončna in mirna lega. 
Tel.: 041 582 345

Kupim ohranjeno kolo. 
Tel.: 07 814 3077

Kupim mlado kravo simentalko. 
Tel.: 041 637 277

Kupim manjši sadni mlin, dobro 
ohranjen, po zmerni ceni. Tel.: 03 
568 1674, 031 642 508

Kupim Tomos – Alpino APN 6, letnik 
od 2000 naprej, dobro ohranjen, po 
možnosti registriranega, sem iz oko-
lice Brežic. Tel.: 031 558 356

Kupim starejšo hišo ali zazidljivo 
parcelo v Cerkljah ali okolici. Tel.: 
031 893 575

Iščem izvajalca za novogradnjo hiše v 
okolici Radeč. Tel.: 031 454 119

Iščem delo na računalniku, lahko 
honorarno. Tel.: 031 777 166 (po 
15.00)

Basist išče frajtonarja (duri, CFB), 
s smislom za humor. Sem iz okolice 
Brežic. Tel.: 051 668 196

Stiki: 47-letni moški bi rad spoznal 
žensko, staro okoli 40 let, za resno 
zvezo, iz Brežic ali okolice. 
Tel.: 031 676 167

Stiki: 60-letni moški z dežele odda 
sobo, kopalnico in kuhinjo ženski ali 
moškemu zaradi prijateljstva in dru-
ženja. Tel.: 031 426 620

Stiki: 56-letna mamica želi spoznati 
upokojenca za pomoč in družbo ter 
možno kasnejšo resno zvezo. 
Tel.: 040 282 851

Stiki: mlajši upokojenec želi spozna-
ti žensko za skupni dopust na morju 
ali v toplicah, starost do 60 let. 
Tel.: 041 379 510
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PRESENEČENJE
VREDNO NAKUPA.

PopustPopust
20%

za zadnje 
kose iz 
programa
avdio-video*

od 7.8. 2008 do odprodaje zalog 
v prodajalnah M Tehnika 
in velikih hipermarketih s 
tovrstno ponudbo.

*velja za blagovne skupine: TV, DVD predvajalniki 
in snemalniki, hišni kini, glasbeni stolpi in mali 
radio aparati 
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