
Kakor je poudaril v slavno
stnem govoru župan Matjaž 
Han, so tedanje generaci
je začrtale razvojno pot in 
sooblikovale podobo obči
ne Radeče vse do današnjih 
dni, ki jo je potrebno ohra
njati, hkrati pa postavlja
ti nove temelje in mejnike, 
ki bodo omogočili razvoj ob
čine v prihodnje in zagoto
vili ustrezno bivalno okolje 
tudi za prihodnje rodove. 
Med večjimi investicijami od 
minulega občinskega prazni
ka so štiri na področju zdra
vstvene oskrbe, in sicer ure
ditev prostora sterilizacije 
v zdravstvenem domu, kar
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Na sobotnem slavnostnem 
koncertu je enajst članov 
Godbe Sevnica prejelo za 
več kot petletno glasbeno 
udejstvovanje bronaste Gal
lusove značke, za  15-letno 
delo je pet godbenikov pre
jelo srebrne, za 25-letno pa 
sta Damjan Kermc in Simon 
Urh prejela zlato Gallusovo 
značko. Zlate medalje Boja
na Adamiča za več kot 30-le
tno članstvo v Godbi Sevnica 
so prejeli: Anton Hohkra-

Sto	let	godbeništva		
v sevniški občini

Godba Sevnica na sobotnem slavnostnem koncertu ob 100-letnici godbeništva

ut, Igor Paskvale in Lud-
vik Žuraj. Sevniška godba je 
ob 100-letnici prejela srebr
no plaketo Zveze slovenskih 
godb. Slavnostni govornik je 
bil predsednik Republike Slo
venije dr. Danilo Türk, ki je 
v zaključku svojega govora iz
rekel čestitke sevniškim god
benikom ob visokem jubileju 
in nato zaželel vsem godbam 
še veliko uspehov pri ohranja
nju in nadaljevanju kulturne
ga poslanstva. 

V nedeljo, 14. septembra, je 
ob 11. uri v vseh krajevnih 
skupnostih sevniške občine 
nastopilo 27 pihalnih godb in 
tri mažoretne skupine; ob 15. 
uri se je pričel slavnostni pa
radni koncert s parkirišča pri 
bazenu in mimo Naselja hero
ja Maroka do športne dvora
ne, kjer se je ob  16. uri odvi
jal skupni nastop preko 1200 
godbenic in godbenikov ter 
mažoretk.

S. R., foto: L.M.

SEVNICA – V Športnem domu Sevnica je v soboto, 13. septembra, potekal slav-
nostni koncert v počastitev 100-letnice godbeništva v Sevnici in 30-letnice de-
lovanja KD Godba Sevnica. Nastopili so: orkester slovenske policije, pihalni or-
kester iz Türkenfelda (Nemčija), vokalna skupina Coronke, moški oktet Jurij 
Dalmatin iz Boštanja, pihalna godba iz Sevnice ter operni pevec Rudi Šantl. 

Praznik občine Radeče

Radeška zlatnika podelili 
Lipovšku	in	Krajncu
RADEČE - V sredo zvečer, 10. septembra, je v Kulturnem domu Radeče potekala 
osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika, ki ga Radečani obeležujejo 8. 
septembra v spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni na svoje domove. 

totečni prostor ter sobi za 
glavne sestre in patronažo, 
v letošnjem letu pa so na

vedene investicije, ki so jih 
realizirali v sodelovanju in 

Župan Matjaž Han, direktorica občinske uprave Brigita 
Stopar ter nagrajenca Frančišek Krajnc in Franc Lipovšek

nadaljevanje na str. 2

V nedeljo, 21. septembra, bodo potekale redne volitve v Dr
žavni zbor Republike Slovenije. Volilno pravico je na dan 
30.6.2008 imelo 1.699.286 državljanov. 
Kandidatne liste v statistični regiji so polne, tako da se v vo
lilnih okrajih Brežice, Krško (kamor sodi tudi občina Kostanje
vica na Krki), Sevnica in Radeče (del volilnega okraja Laško) 
za mesto poslanca poteguje 52 kandidatov, med njimi 17 žen
sk. Na okrajni volilni komisiji v Brežicah imajo v volilni ime
nik vpisanih 20.075 volivcev, ki bodo volili na 52 voliščih, v Kr
škem in Kostanjevici na Krki 23.213 volivcev na 62 voliščih, v 
Sevnici 14.490 na 41 voliščih in v Radečah  3850 volivnih upra
vičencev in 11 volišč. 
V petek, 19. septembra, ob polnoči nastopi zaključek javne 
volilne kampanje, ki se je začela 22. avgusta, in v veljavo sto
pi predvolilni molk.  Prvi rezultati bodo znani po zaprtju volišč, 
od 30. septembra do 8. oktobra pa bo potekal postopek ugota
vljanja uradnega izida glasovanja in izida volitev.   S.V.

V	nedeljo	bo	61628	Posavcev	
izbiralo	med	52	kandidati

Iz Vipapa so na naše vprašanje odgovorili, da lahko o lastni
ških razmerjih odgovarja le lastnik družbe, torej češka drža
va. Predstavnik češkega finančnega ministrstva Jakub Hass 

pa je  odgovoril le, da zadeve trenutno ne komentirajo, če
prav naj bi prav omenjeno ministrstvo omenjenemu časniku 
namero prodaje krškega papirničarja že potrdilo. Čehi so v 
krško papirnico prišli leta 1996, lastnik je bil najprej holding 
ICEC, nato banka ČSOB, ki je prešla v last agencije za sana
cijo, njena naslednica pa je Češka republika. 

Sicer pa je bila redna skupščina družbe Vipap Videm Kr
ško 4. septembra seznanjena z letnim poročilom za poslov
no leto 2007. Čisti dobiček v letu 2007 je znašal 1.934.873 
evrov, od tega je uprava 96.744 evrov razporedila za pove
čanje zakonskih rezerv. Bilančni dobiček je znašal 1.838.129 
evrov in se uporabi za povečanje drugih rezerv. Skupščina je 
imenovala revizorja za poslovno leto 2008, odpoklicala ne
katere dosedanje člane nadzornega sveta in imenovala nove 
ter sprejela sklep o spremembi statuta zaradi konverzije ka
pitala iz SIT v EUR (tako osnovni kapital družbe po novem 
znaša 78.387.660 evrov). Upravi in nadzornemu svetu je bila 
podeljena razrešnica za delo in določene so bile nagrade za 
dober poslovni rezultat v letu 2007 ter mesečne nagrade za 
delo članov nadzornega sveta v letu 2008.

S.V., M.K., B.M., foto: J. M.

Ali češki lastniki
prodajajo	Vipap?
KRŠKO – Češka država kot lastnik papirnice Vipap Videm 
Krško želi prodati družbo, je 10. septembra poročal ča-
snik Finance. Da se za nakup zanimajo Goričani, je potr-
dil tudi direktor tamkajšnje papirnice Andraž Stegu, ki je 
za Finance povedal, da bi nakup krške papirnice "zaradi 
vse večjega obsega poslovanja in bolj raznolike ponudbe 
zagotovil večjo stabilnost" obema podjetjema. 

Po naših informacijah so predstavniki češkega finančnega 
ministrstva 31. julija letos obiskali krško tovarno in se o pro
daji Vipapa v prostorih Kmečke zadruge Krško pogovarjali z 
ministrom za gospodarstvo mag. Andrejem Vizjakom. 
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nikarji Glasbene šole Tonija 
Sotoška, Pihalni orkester iz 
Kostanjevice na Krki ter re
citatorja in povezovalca pro
grama Ana in Uroš Kerin, 
domačinki Milena Volk ter 

ne spremembe in nespame
tni posegi človeka v naravo. 
Spremljajoči kulturni pro
gram so pripravili: pevski se
stav Fantje iz Artič, Pevski 
zbor OŠ Podbočje, harmo

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: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: SI56 0298 0025 4398 083

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

Naslednja številka (20/2008) bo izšla v 
četrtek, 2. oktobra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
24. september.

Posavski	obzornik
brez pomoči države
LJUBLJANA, KRŠKO – Ministrstvo za kulturo je pred 
kratkim objavilo rezultate letošnjega državnega razpisa 
za sofinaciranje programskih vsebin oziroma t. i. plura-
lizacije medijev. Med izbranimi mediji ni Posavskega ob-
zornika, najbolj branega tiskanega medija v regiji sploh, 
zato pa so bili ljubljanski birokrati (ali politiki?) veliko 
bolj naklonjeni do nekaterih drugih, ki delujejo ali naj 
bi delovali na območju Dolenjske in Posavja.
 
Kdo so bili najbolj „srečni dobitniki“ letošnjega razpi
sa so objavili že nekateri drugi mediji, seveda predvsem 
v luči predvolilnih namer, za nas v uredništvu in naj
brž tudi za naše bralce pa so zanimivi podatki o pre
jemnikih sredstev iz vrst medijev, ki vsaj delno pokri
vajo tudi območje Posavja. Tako je na primer družba 
Dolenjski list d.d. dobila za reportažne strani v prilo
gi Dolenjske novice 30.000 evrov in za Kmetijske stra
ni 25.960,86 evrov, novomeški Studio D za radijske 
oddaje Dodatni pouk 15.566,66 evrov, radio Sraka in
ternational d.o.o. za oddajo Župani in poslanci Dr
žavnega zbora pa 13.250,00 evrov. Med mediji s po
sebnim statusom je Televizija Novo mesto za oddajo 
Novice prejela 150.000 evrov in za oddajo Brez pani
ke 20.000 evrov, za oddajo Maja in čarobna skrinja pa 
še 17.803,00 evrov, skupaj torej kar 187.803,00 evrov. 
Zanimivo je tudi, da sta bili na razpisu uspešni podjetji 
nekdanjih posavskih radijskih postaj, in sicer je Radiu 
Brežice d.o.o za lokalni informativni program bilo odo
brenih 20.000 evrov in celo Radiu Sevnica za oddaje Slo
venska zakladnica 11.346,87 evrov.

Silvester Mavsar

s sofinanciranjem z ZD Radeče in resornega ministrstva za 
zdravje, zaokrožili z nakupom novega patronažnega vozila 
ter laboratorijske programske opreme in opreme za potre
be zobozdravstva. Na področju vzgoje in izobraževanja je 
župan izpostavil obnovo enote vrtca v Kolenovem grabnu in 
obsežna investicijsko vzdrževalna dela na radeški Osnovni 
šoli Marjana Nemca ter na podružnični šoli na Svibnem, ve
čje število rekonstrukcij cestnih odsekov, med drugim javne 
poti Hotemež – Rudna vas, HE Papirnica – Žebnik ter odsek 
Glažutnica – Ključevšek, drugo fazo rekonstrukcije lokalne 
ceste Jagnjenica – Svibno – Sela ter obnovi ulic Milana Majc
na in Pot na jez v  Radečah. Mesto oz. tamkajšnje bloko
vsko naselje na naslovu Pot na brod pa je v sodelovanju in 
s sofinanciranjem etažnih lastnikov in Občine pridobilo tudi 
urejene asfaltirane parkirne površine, prometne poti v ob
čini pa so opremili s tablami s poimenskim poimenovanjem 
ulic. 

Ob navedenih in večjemu številu tudi drugih investicijskih 
zalogajev Občine v enoletnem obdobju, pa so z nakupi ze
mljišč že zastavili nekatere od prihodnje načrtovanih pro
jektov, kot je do leta 2011 izgradnja sodobnega informa
cijskega omrežja na območju celotne občine z nekaj preko 
4.600 prebivalci, nakup stavbnega zemljišča ob obvoznici ob 
reki Savi, ki je primerno tako za stanovanjsko pozidavo kot 
tudi za poslovno-stanovanjski kompleks, po dobrih dvajse
tih letih pa ob že obstoječem blokovskem naselju ob vho
du v mesto načrtujejo tudi gradnjo nove večstanovanjske 
zgradbe s pripadajočimi uporabnimi površinami. Velik za
logaj pomeni tudi načrtovana ureditev Turistično-rekreacij
skega centra Savus v vrednosti 950.000 evrov v letih 2008 
– 2010, kjer bodo s črpanjem sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj uredili prostor za skladiščenje opreme 
za splavarjenje, posodobili pomol, zgradili turistično infor
macijski center ter restavracijo ipd.  V nadaljevanju slove
snosti sta župan Matjaž Han in direktorica občinske uprave 
Brigita Stopar podelila zlatnika, najvišji priznanji Občine 
Radeče, ki sta ju prejela Franc Lipovšek za večletno glas
beno delovanje ter ustvarjanje in Frančišek Krajnc, dol
goletni predsednik Lovske družine Radeče. Slovesnost so s 
kulturnim programom, v uvodu z nastopom mažoret ter pi
halnega orkestra radeških papirničarjev, zatem pa z izvedbo 
duhovitega gledališko-glasbenega dela z naslovom Predse
dniška volilna kampanja ali nekdo te mora imeti rad, zao
krožili člani Prosvetnega društva Vrhovo.

Bojana Mavsar

nadaljevanje s 1. strani

Zbrane je pozdravil župan 
občine Krško Franc Bogovič, 
slavnostni govornik Anton 
Anderlič, poslanec v Držav
nem zboru RS in predsednik 
Odbora za obrambo, pa je 
med drugim dejal, da nas ti 
in ostali dogodki druge sve
tovne vojne, osamosvojitve
ne vojne, vojne na Balkanu 
in na ostalih žariščih po sve
tu opominjajo, da gre resda 
za zgodovinsko ponavljajoča 
dejanja. Toda, če se zaveda
mo vseh strahot ter čutimo 
in si želimo drugačen, boljši 
svet, moramo stopiti skupaj 
in vsak po svojih močeh pri
spevati, da takšnega in lepšo 
prihodnost za zanamce tudi 
ustvarimo. Ob tem se mora
mo tudi zavedati, je še dejal 
Anderlič, da niso zgolj razni 
vojni konflikti največja ne
varnost, ki preti človeštvu, 
temveč vse večjo nevarnost 
predstavljajo tudi podneb

S	sodelovanjem	za	boljši	svet	
PLANINA NAD PODBOČJEM - Kljub hladnemu in deževnemu vremenu se je 13. septembra na Planini nad Podbo-
čjem na slovesnosti V Spomin in opomin, zbralo nekaj sto ljudi. Udeleženci so na tradicionalni prireditvi, ki po-
teka v organizaciji KS Podbočje in Cerklje ob Krki ter veteranskih in borčevskih društev, počastili spomin na tra-
gične dogodke v tej gorjanski vasici, katero so 15. septembra 1942 zažgali ustaši, vse moške iz vasi pa postrelili.

Anica Božič pa sta na Turi
stični kmetiji Sintič pripravi
li priložnostno likovno-foto
grafsko razstavo. 

Bojana Mavsar

Predstavniki veteranskih in borčevskih organizacij so se poklonili žrtvam s Planine.

BREŽICE - V pone
deljek, 8. septem
bra, je bila med 
brežiško bolnišni
co, SL Inženirin
gom Boršt d.o.o. 
in Kogast siste
mi d.o.o. podpisa
na pogodba o ob
novitvenih delih v 
bolnišnični kuhi
nji. Vrednost investicije je ocenjena na nekaj več kot 1,2 mili
jona evrov, od tega bo milijon evrov zagotovila bolnišnica, pre
ostala sredstva pa bodo pridobili od zdravstvenega ministrstva 
in podjetja Petrol. Kuhinjski prostori se sedaj razprostirajo na 
867 m2 površine, prenovljene bodo po predvidevanjih predali 
svojemu namenu do konca letošnjega leta in bodo v izmeri 583 
m2. Ostalo prostornino, ki jo bodo pridobili s prenovo, pa bodo 
namenili za zagotavljanje učnih dejavnosti, kot tudi za delova
nje skupnega internega čistilnega servisa.  M.K.M. 

Obnova bolnišnične kuhinje

Pogodbo so podpisali Silvester Lopatič, 
Dražen Levojević, Drago Brlan.

KRŠKO - V Zdravstvenem domu Krško, ki ga je skupaj z lekar
no 1. septembra zajel požar, so že po tednu dni vzpostavili tako 
rekoč normalno delovanje vseh služb. Od ponedeljka, 8. sep
tembra, v zdravstvenem domu delujejo vse službe po običaj
nem razporedu. Kot je povedal direktor Zdravstvenega doma 
Krško Damijan Blatnik, so morali nadomestne prostore zagoto
viti le predšolskemu in šolskemu dispanzerju.
Več težav so imeli v Lekarni Krško, ki je povsem uničena, Zdra
vstveni dom pa jim je omogočil delovanje v prostorih dermato
loške ambulante. Čeprav imajo na voljo petkrat manj prostora 
kot prej, so po besedah direktorice Pavle Janc že od sobote, 6. 
septembra dalje, zagotovili nemoteno oskrbo z zdravili, izvaja
jo pa tudi dežurstva. Zaradi prostorskih težav ne morejo imeti 
le običajnih zalog in ponudbe tržnega blaga.Ocena škode ostaja 
enaka kot po prvih ocenah, torej milijon evrov, sanacija pa bo 
zagotovo trajala kar nekaj časa, po Blatnikovih besedah zago
tovo več mesecev, saj bo potrebno pri sanaciji upoštevati tudi 
zakonske predpise s področja javnega naročanja.  P.P.

Zdravstvena	oskrba	
zagotovljena,	tudi	zdravila

Po besedah Dražena Levo-
jevića, novega direktorja 
brežiške bolnišnice, bo hu
manitarna prireditev lahko 
bistveno prispevala k poso
dobitvi ustanove. S tokratno 
akcijo bi dosegli zamenjavo 
vsaj 36 bolnišničnih postelj 
na pediatričnem in gineko
loško-porodniškem oddel
ku v skupni vrednosti 72.000 
evrov. Dejansko pa bo slej 
ko prej potrebno nadome
stiti dotrajani in stari po
steljni fond, ki skupaj obse
ga 150 postelj. Okvirno bi za 
to potrebovali vsaj 300.000 
evrov.

Koncert za bolnišnico Brežice
Krško - Posavska društva bolnikov s specifičnimi boleznimi bodo na pobudo Posavskega društva senior-
jev managerjev in strokovnjakov letos prvič združila sile in organizirala dobrodelni koncert, da bi po-
magali Splošni bolnišnici Brežice. Društva, ki povezujejo več kot 3500 bolnikov, se še posebej zaveda-
jo, da Posavje potrebuje sodobno, visoko strokovno usposobljeno, moderno opremljeno in bolnikom 
prijazno regijsko medicinsko ustanovo, sposobno za zdravstveno oskrbo prebivalstva. Koncert bo v sre-
do, 24. septembra 2008, ob 19. uri v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

Tudi Iztok Starc, predsednik 
organizacijskega odbora za iz
vedbo dobrodelnega koncer
ta, verjame, da bo že prvotni 
cilj dosežen in da bo okolje, 
predvsem gospodarske družbe 
in podjetniki, v katerem delu
je brežiška bolnišnica, po svo
jih močeh prispevalo za poso
dobitev medicinske ustanove. 
Ta skrbi za zdravje več kot 
72.000 prebivalcev v brežiški, 
krški, sevniški in kostanjeviški 
občini, posredno pa tudi v šir
šem prostoru. Prireditelji do
brodelnega koncerta, tako 
Starc, verjamejo, da se bo 
s pomočjo donatorjev že do 

srede zbral pričakovan zne
sek. Dejansko pa naj bi akci
ja zbiranja sredstev za poste
lje v brežiški bolnišnici trajala 
vse do konca leta, dobrodelni 
koncert z najbolj znanimi do
mačimi izvajalci pa bi lahko 
postal tradicionalen.

Ne gre pozabiti, imamo v Po
savju nenavadno veliko šte
vilo znanih estradnih in dru
gih umetnikov ter glasbenih 
in vokalnih skupin. Prav vsi 
so nesebično obljubili sode
lovanje že na prvem dobro
delnem koncertu, v sredo, 
24. septembra. Med njimi so 

Nuša Derenda, Rebeka Dre-
melj, operna pevca Mihaela 
Komočar in Karl Praprotnik, 
Katja Šulc, Rudi Strnad, Nu-
ška Drašček in drugi, ki jih 
bo spremljal Pihalni orkester 
Glasbene šole Krško. Nastopili 
bodo tudi pevski zbori Solzice 
in Viva iz Brežic ter Coronke 
iz Sevnice, pa tamburaši iz Ar
tič, sodeloval pa še Jure Go-
dler. Vse bo potekalo v režiji 
mag. Mateja Filipčiča, pro
gram pa bo povezovala Ber-
narda Žarn. Vstopnice po 10 
evrov bodo na voljo tudi na 
blagajni Kulturnega doma Kr
ško.  V.P.

Posavski obzornik vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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skih občin, predvsem pa v tu
jih, pripomogla tudi vključi
tev zasebnega partnerstva na 

področju podjetništva in iz
gradnje infrastrukture, pred
vsem pa je potrebno, da bo 
območje občine privlačnejše 
za domače in tuje vlagatelje. 
Ob prizadevanjih za umesti
tev tretje razvojne osi sko

BREŽICE - Na predvolilnem srečanju stranke DeSUS se je v po-
nedeljek 8. septembra, predstavil kandidat za poslanca v dr-
žavnem zboru v volilnem okraju Brežice Mitja Držanič. 

Za stanje v Sloveniji je dejal, 
da smo nekoč govorili o drža
vi kot o predalpski Švici, ostali 
pa smo le še podalpski brez švi
carskega predznaka. V Posavju, 
zlasti pa v občini, ni ničesar, s 
čimer bi se jutri lahko posta
vili navzven. Poudaril je obža
lovanje, da mlade vzgajamo v 
individualiste, da drvimo v eli
tistični ameriški sistem, da smo 
vrednoto »kar znaš, toliko ve
ljaš« zamenjali z vrednoto oz
kega sloja premožnih v državi, 
ki živi in deluje po sistemu »kar 
imaš, toliko veljaš«. Zato je se
daj čas, ko se je treba odločiti 
za pot, kam in kako v prihodno
sti. Da je dnevni politiki treba 
odločno povedati, kakšno življenje so si predstavljali državlja
ni v samostojni Sloveniji, zato je treba poskrbeti za pravno in 
socialno državo vseh, za medgeneracijsko solidarnost in ohra
nitev njenega sporazumevanja, za realno vrednost pokojnin, 
kajti v DeSUS-u delujejo z zagotovilom, da je stranka za vse 
generacije, ki se zavzema za varno prihodnost in človeka vre
dno življenje vseh generacij.

Srečanja so se poleg številnih članov stranke udeležili predse
dnik Občinske organizacije DeSUS Stane Ilc, generalni sekre
tar stranke Pavle Brglez, predsednik pokrajinske enote Milan 
Lah in vodja delegacije DeSUS v DZ mag. Franc Žnidaršič, ki 
je poudaril, da v stranki branijo elementarne vsebine vseh ge
neracij in bo Slovenija dežela blaginje šele takrat, ko bodo vsi 
živeli bolje. Povedal je, da so poslanci DeSUS stopili v vladno 
koalicijo z namenom, da bi prispevali svoj delež k vodenju dr
žave v prid vseh državljanov, a se je žal kmalu pokazalo, da od 
njih pričakujejo predvsem potrjevanje večine in da niso pri
pravljeni upoštevati tudi njihovih stališč, argumentov in pre
dlogov. V le štirih upornih glavah so hoteli narediti še več, ved
oč, da ljudje pričakujejo od njih razumevanje in podporo.

N. Jenko S.

SEVNICA – Na listi Liberalne demokracije Slovenije (LDS) 
bo v 6. volilni enoti in v 7. volilnem okraju na letošnjih 
jesenskih državnozborskih volitvah kandidiral znani ra-
ketar, pirotehnik in meteorolog Marjan Zidarič, predse-
dnik OO LDS Sevnica iz Loke pri Zidanem Mostu, ki pravi: 
»Obljubljamo samo stvari, na katere se spoznamo.«

Leta 1957 rojeni Marjan Zi-
darič je aktiven član lokalne 
skupnosti in tudi širše, saj je 
član Občinskega sveta občine 
Sevnica in več odborov (med 
drugim je predsednik Odbora 
za okolje in prostor) ter dol
goletni član LDS (lansko jesen 
je postal predsednik OO LDS). 
Je oče dveh odraščajočih 
otrok in s svojo družino veliko 
časa preživi v naravnem oko
lju domače kmetije pod Lis
co. Že zelo zgodaj se je za
čel ukvarjati z raketarstvom 
in kmalu ustanovil Astronav
tično raketno društvo Vega, ki 
se je z dosežki uvrščalo v sam 
svetovni vrh. Je avtor dveh 
učbenikov s področja raketne tehnike. Bil je med snoval
ci sistema obrambe pred točo in Radarskega centra na Lisci. 
Preizkusil se je kot podjetnik in ustanovil družinsko podje
tje, vendar je danes zaposlen pri Agenciji za okolje ter kot 
izkušen pirotehnik pri Civilni zaščiti. 

Prepričan je, da bi bila potrebna večja vlaganja v tehnolo
gijo, v ohranjanje delovnih mest, v širšo turistično ponud
bo in v boljše prometne povezave. Po njegovem mnenju bi 
morala 3. razvojna os potekati skozi Mirnsko dolino, saj bi 
se na ta način povečale možnosti razvoja gospodarstva, kar 
bi vplivalo tudi na dolgoročen razvoj celotne Slovenije. Mla
dim je potrebno ponuditi enakopravnejši dostop do izobra
ževanja (brezplačno osnovno šolstvo z možnostjo nadalje
vanja šolanja za vse). Zavzemal se bo za ohranitev edine 
srednje šole v Sevnici, v katero bi morali pripeljati nove iz
obraževalne programa s področja t.i. deficitarnih poklicev. 
Poseben poudarek daje tudi zdravemu, čistemu okolju s ka
kovostno pitno vodo.  S. Radi, foto: P.B. 

Marjan Zidarič, kandidat LDS Sevnica

Edino	srednjo	šolo	v	sevniški	
občini je potrebno ohraniti 

Marjan Zidarič

AKTUALNO

KRŠKO – V ponedeljek, 22. septembra, se bo znova sestal ob
činski svet, njegovi člani pa nameravajo velik poudarek name
niti ukrepom za odpravo posledic neurja, ki je veliko škodo v 
letošnjem letu povzročilo tudi v Posavju. Svetniki bodo tako 
obravnavali predlog sklepa o kriterijih in merilih za delitev 
sredstev države, namenjenih odpravi posledic neurja, ki je 
povzročilo veliko škode sredi avgusta. Z odlokom o zagotovitvi 
sredstev za odpravo letošnjih neurij pa naj bi občina zagoto
vila pomoč tudi s sredstvi iz proračunske rezerve. Svetniki na
meravajo med drugim razpravljati tudi o spremembah načrta 
razvojnih programov in o izdaji soglasja k sporazumu o zago
tavljanju nadomestnih zemljišč in nadomestnih gradenj za la
stnike nepremičnin v naselju Vrbina ter o ustanovitvi javnega 
zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško.  M.K.

Krški	svetniki	o	odpravi	
posledic	neurij

Soočenje na daljavo
Društvo Zeleni krog je v predvolilnem času kandidatom 
za poslanska mesta iz volilnega okraja Krško postavilo 
nekaj vprašanj, ki se nanašajo na tematiko, s katero se 
ukvarja društvo. Vprašanja zadevajo področja razvoja 
mesta Krško, problematike prometa, odpadkov, urba
nizma, energetike, kmetijstva in zdrave hrane. Odgo
vore kandidatov so v primerljivem prikazu objavili na 
spletni strani www.zelenikrog.org

Pojasnilo	
V skladu z vnaprej najavljeno uredniško politiko Posavske
ga obzornika za čas letošnjih volitev smo se skušali udele
žiti čimvečjega števila predvolilnih dogodkov, vsekakor pa 
smo spremljali vsaj najpomembnejše, še posebno, če se je 
na njih predstavilo več kandidatov iz Posavja. Ker pa smo v 
uredništvo dobili kar nekaj vprašanj, zakaj se nismo udele
žili osrednje konvencije oz. predstavitve kandidatov SDS, 
ki je bila v 3. septembra v brežiškem gradu in se jo je po
leg vseh kandidatov iz Posavja udeležil tudi predsednik SDS 
in premier Janša, moramo ta primer še posebej pojasniti. 
Menimo, da nam neudeležbe na prireditvah te stranke ni 
mogoče očitati, saj smo se udeležili in pisali o tudi mnogo 
manjših predvolilnih dogodkih. Na omenjeno prireditev pa 
nismo bili povabljeni ne po navadni ne po elektronski po
šti niti po telefonu.

Uredništvo

SEVNICA  - V prostorih stranke NSi v Sevnici se je v torek, 
16. septembra, na tiskovni konferenci predstavil 42-letni 
Robert Kaše kot kandidat na nadomestnih volitvah za žu-
pana občine Sevnica.

Robert Kaše se je rodil leta 
1966 v Trbovljah. Svoja otro
ška in mladostna leta je pre
živel v delavski družini v 
Hrastniku. Po zaključenem 
študiju strojništva na Fakul
teti za strojništvo Univerze v 
Ljubljani se je najprej zaposlil 
v »revirskih« krajih, nato ga 
je ljubezen pripeljala v Sevni
co, kjer si je ustvaril družino 
in prijeten dom v starem delu 
Sevnice. Zaposlen je kot viš
ji svetovalec na področju ko
munalne in cestne infrastruk
ture na Občini Sevnica, kjer 
delo predano opravlja – z vso 
resnostjo in odgovornostjo do 
občanov in občank. Je član 
župnijskega pevskega zbora in igralske skupine Društva Trg 
Sevnica; na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za gradbeni
štvo je vpisan še na podiplomski študij. 

Vložitev kandidature za župana občine Sevnica na nadome
stnih volitvah mu predstavlja osebni in poklicni izziv, v ka
terem pričakuje, da bodo vse dosedanje investicije in pro
jekti pripeljani do zaključka, saj je bil (in je še vedno) tudi 
sam vanje močno vpet (dela na terenu ves čas spremlja). Še 
naprej se bo trudil za ustrezno ureditev komunalne in ce
stne infrastrukture v občini, spodbujal bo razvoj gospodar
stva in kmetijstva ter se zavzemal za oživitev letoviščar
stva, po katerem je bila Sevnica v preteklosti precej znana. 
Posebno pozornost bo namenil skrbi za starejše in najmlaj
še, predšolskemu in šolskemu varstvu, zdravemu okolju in 
prometni varnosti. Njegovi strankarski kolegi menijo, da je 
Robert Kaše človek, ki ima kaj ponuditi in lahko popelje Sev
nico naprej. 

S. Radi, foto: P.P.

Robert Kaše, kandidat NSi za župana občine 
Sevnica

Z	novim	pristopom,	bogatimi	
idejami	in	izkušnjami

Robert Kaše

Meri Kelemina se kot neodvi
sna kandidatka s podporo Slo
venske demokratske stranke 
na nadomestnih lokalnih voli
tvah v občini Sevnica, ki bodo 
potekale 12. oktobra, podaja 
v boj za župansko mesto dru
gič. Tokrat, kakor je dejala, 
še z jasnejšimi usmeritva
mi in s trdnim prepričanjem, 
da je zadanim nalogam s svo
jo vztrajnostjo, izkušenostjo 
in delovnimi navadami kos. 
Predvsem si želi vzpostaviti 
takšno občinsko upravo, na 
kateri bodo zaposleni fleksi
bilnejši, dostopnejši in prija
zni do občanov. Nadaljevati 
namerava s projekti državne
ga pomena, ki so že v teku, 
in te še oplemenititi z doda
tnimi pridobitvami v lokal
nem prostoru, vzporedno pa 
vzpostaviti pogoje za razvoj 
podjetništva, pri čemer si bo 
prizadevala s pridobitvijo dr
žavnih sredstev spodbuditi 
raziskovalne dejavnosti v že 
obstoječih podjetjih, ki naj 
bi zaposlovala mlad in per
spektiven domač kader. 

K hitrejšemu razvoju občine, 
je prepričana Keleminova, bi 
po vzoru že nekaterih sloven

zi sevniško občino je nujno 
potrebno posodobiti držav
ne ceste na odsekih Tržišče – 

Krmelj – Šen
tjanž – Vrhovo, 
Loka – Breg – 
Sevnica – Blan
ca ter odsek 
Sevnica – Pla
nina, izdelati 
celovito pro
metno študi
jo mesta Sev
nica in ožjega 
okolišča, pri
stopiti k izde
lavi industrij
ske obvoznice 
po ali ob sav
skem nasipu, 
ki bo razbre
menila pro
met skozi me
stno središče, 
z ukinitvami 
zapornic in z 
nadnivojskimi 
križanji žele

zniških prog pa prispevati k 
večji varnosti udeležencev v 
cestnem prometu. 

Tudi na področju vzgoje in iz
obraževanja bo Keleminova 
nadaljevala z nekaterimi že 

načrtovanimi projekti, saj si 
želi, da bi bili vsi predšolski 
otroci vključeni v vrtce. Ka
kor je poudarila, je potreb
no prioritetno dograditi vrtce 
v Sevnici, Krmelju, na Stu
dencu in v Šentjanžu, zgradi
ti šolo na Studencu, Tržišču, 
v Šenjanžu in jo dograditi v 
Krmelju ter ohraniti srednjo 
šolo v Sevnici s programi in 
profili, ki jih prvenstveno po
trebuje sevniško gospodar
stvo. Keleminova si bo pri
zadevala tudi za razvoj tržno 
usmerjenega kmetijstva z 
načrtno pridelavo zelenjave 
na odprtih površinah, pred
vsem pa s tunelsko pridelavo, 
pri kateri so donosi nadpov
prečni, za prekritje sadovna
jakov pred ujmami, za razvoj 
vseh zvrsti turizma, ki bodo 
prispevali tudi k širši prepo
znavnosti občine, na obmo
čju katere deluje tudi preko 
250 različnih društev, ki jih 
je potrebno podpreti tudi s 
finančnimi sredstvi. Kelemi
nova je ob koncu svoje pred
stavitve poudarila, da si želi 
iskrenosti in odprtega dialoga 
z občani vseh generacij.

Bojana Mavsar

Mitja Držanič, kandidat DeSUS Brežice

Čas, ko se moramo odločiti,
kam	in	kako	v	prihodnosti

Mitja Držanič

Meri Kelemina, kandidatka s podporo SDS za županjo občine Sevnica

Iskreno si želi sodelovanja
z občani vseh generacij
VRHEK PRI TRŽIŠČU - Pod sloganom „Sproščeno in ustvarjalno“ je v torek, 16. septembra, v Vrhku pri Tr-
žišču predstavila svoj program dela kandidatka za županjo občine Sevnica Meri Kelemina. Keleminova je 
prepričana, da lahko s svojimi bogatimi delovnimi izkušnjami v gospodarstvu, kakor tudi tistimi, ki jih je 
pridobila pri vodenju KS Blanca in kot članica Občinskega sveta občine Sevnica, prispeva k hitrejšemu 
razvoju občine in k večji blaginji ljudi.

Meri Kelemina
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RADEČE - Kandidatka SDS na volitvah v Državni zbor mag. 
Damjana Petavar Dobovšek iz Radeč je otrokom iz socialno 
šibkih družin, ki obiskujejo pouk v tamkajšnji osnovni šoli in 
podružnični šoli v Svibnem, pred začetkom novega šolske
ga leta podarila zvezke. Paket zvezkov je na prvi šolski dan 
simbolično predala ravnateljici Osnovne šole v Radečah. Pe
tavar Dobovškova je ob tem povedala, da si želi, da bi akci
ja prerasla meje radeške občine in se razširila po vsej Slo
veniji. Kot je dejala, je ideja o podelitvi zvezkov otrokom, 
katerih starši imajo nizke dohodke, nastala že maja letos. 
Tamkajšnja socialna služba je junija zbrala podatke o števi
lu otrok, ravnateljica šole pa ji je priskrbela podatke o šte
vilu in vrsti zahtevanih zvezkov za posamezne razrede. Sku
pno je bilo razdeljenih 450 zvezkov, njene pobude o nakupu 
zvezkov pa nihče izmed staršev ni zavrnil.

SEVNICA - V ponedeljek, 8. septembra, je svojo kandidatu
ro za županjo občine Sevnica uradno vložila Meri Kelemina. 
Kandidaturo je podprla z 224 overovljenimi podpisi občanov 

in s podporo stranke SDS, čeprav ni njena članica. Podpise in 
kandidaturo je vložila podpredsednica OO SDS Sevnica Kata-
rina Šantej, spremljali pa so jo tudi njeni najbližji.  K.Š.

PODBOČJE, KOSTANJEVICA NA KRKI – Kandidat za poslanca v 
Državnem zboru iz vrst Socilanih demokratov Silvo Krošelj 
se je 5. septembra zvečer mudil v Podbočju, kjer je pred 
gostilno Gadova peč pripravil mini veselico (na fotografiji s 

svojimi privrženci). Z obiskovalci je pokramljal in nazdravil, 
marsikdo pa si je z zanimanjem ogledal tudi njegov avtomo
bil, predelan v potujoči „jumbo“ plakat. 
Podobno je bilo naslednje jutro pred Lamutovim likovnim 
salonom v Kostanjevici na Krki, kjer se je Krošelj pomudil 
na jutranji kavici z volivci, prizorišče pa so obiskali tudi ak
tivisti Mladega foruma SD s svojo Super družbo.  P.P.

SEVNICA - OO SDS Sevnica je v soboto, 6. septembra, pred
stavil volivcem kandidata v občini Sevnica za poslanca na 
državnozborskih volitvah, ki bodo 21.septembra. To je go

spodarski minister mag. Andrej Vizjak, ki je ob zvokih har
monike pokramljal z občani. Delil je propagandni material 
in se rokoval z volivci. Ljudi je pritegnila tudi jedača in pi
jača in vroče palačinke, ki jih je z pekel predsednik SDM Slo
venije Niko Oblak. Seveda ni manjkala tudi kandidatka za 
županjo občine Sevnica Meri Kelemina, ki je ob zvokih har
monike tudi zaplesala.   K.Š.

Otrokom	iz	socialno	šibkih	
družin podarila zvezke

Keleminova vložila kandidaturo

Vizjak	med	volivci	v	Sevnici

Krošelj	med	volivci		
v Podbočju in Kostanjevici

Damjan Lah, ki kandidira v 
občinah Krško in Kostanjevi
ca na Krki, je poudaril, da se 
bo v primeru izvolitve zavzel 
za ureditev razmerja med lo
kalno skupnostjo in NEK ter 
tudi za osebno rento kot na
domestilo prebivalcem. »Dr
žava mora spoznati, da na 
tem območju živijo ljudje, 
ki so enakovredni in enako
pravni ostalim prebivalcem 
Slovenije,« meni Lah, »če 
znamo sprejemati radioak
tivne odpadke, znamo spre
jemati tudi nadomestilo.« 

Sevniški kandidat Marjan Zi-
darič meni, da je potrebno 
obdržati vsako delovno me
sto in razvijati gospodar
stvo, omogočiti brezplačno 
osnovno šolstvo in štipendi
ranje. Posebno pozornost bo 
v primeru izvolitve namenil 
skrbi za okolje, saj želi, da 
bi vsaj naši otroci pili vodo 
iz pip ter se uspešneje spo

Kandidate	predstavili	tudi	posavski	
liberalni	demokrati
KOSTANJEVICA NA KRKI - V tamkajšnjem gostišču Žolnir je 5. septembra potekala predvolilna konvenci-
ja Liberalne demokracije Slovenije (LDS), na kateri so se ob predsednici stranke Katarini Kresal predstavili 
posavski kandidati stranke za poslance. Ustanovili so tudi občinski odbor LDS Kostanjevica na Krki.

padli s posledicami narav
nih ujm, ter za mlade, saj je 
njegovo geslo »več možnosti 
mladim – več varnosti sta
rejšim.«

Ferdo Pinterič, ki kandidi
ra v Brežicah, meni, da je 

ključ do dviga življenjske 
ravni in do zmanjšanja re
vščine v bolj racionalni drža
vi. „Prizadeval si bom, da se 
bodo davščine tako za posa
meznike kot za gospodarstvo 
zmanjšale,“ je poudaril Pin
terič, ki si bo,  tako kot Lah, 

Kandidati Marjan Zidarič, Damjan Lah in Ferdo Pinterič 
s predsednico LDS Katarino Kresal

BREŽICE - Kandidat za poslanca, 47-letni mag. Drago Lopert, 
je na predstavitev programa na Bizeljsko privabil številne 
obrtnike in podjetnike, ki so mu tudi javno izrekli zahvalo 
za delo, ki ga opravlja kot direktor Davčnega urada Brežice. 

Podporo mu je izkazal tudi predsednik stranke Gregor Go-
lobič, ki verjame, da bo Lopertova kampanja, ki temelji na 
osebnem stiku, uspešna novost. V stranki so optimistični in 
predsednik Golobič verjame, da lahko podvojijo število sede
žev in iz vsake volilne enote dobijo po dva poslanca. S.V.

Lopert	za	osebni	stik	in	dialog

Mag. Drago Lopert in Gregor Golobič 

SEVNICA – V soboto, 13. septembra, se je na parkirnem prosto
ru pred NLB v Sevnici predstavil kandidat Krščansko demokrat
ske stranke (KDS) Martin Salamon, predsednik KS Boštanj, ki 
bo kandidiral na državnozborskih volitvah. Le-ta se je v svojem 
predvolilnem govoru predstavil kot kandidat, ki si bo prizadeval 

za izboljšanje prometne infrastrukture - še zlasti za izgradnjo 
3. razvojne osi, ki mora potekati med Boštanjem in Krmeljem, 
ter za izgradnjo mostu na Logu. Podpiral bo investicije v zdra
vstvo, ki bi vsem državljanom zagotovile kvalitetne zdravstvene 
storitve in krajše čakalne dobe. Iskal bo rešitve za višje plače, 
predvsem zaposlenih v gospodarstvu. Odpravil bi nepotrebno bi
rokracijo in ukinil obvezno članstvo v OZS in KGZ. Prepričan je, 
da bi morale biti trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte, saj 
bi tako imele žene in matere več časa za družino, ki je poseb
na vrednota v narodni biti. Trudil bi se za uvrstitev prednostnih 
izobraževalnih projektov v proračunski paket šolskih investicij. 
Sam program KDS vključuje tudi pomoč pri razvoju kulturnih de
javnosti v vseh okoljih, da bi lahko vsi, in ne zgolj prebivalci ve
likih mest, uživali v žlahtni kulturi.  S. R., foto: P.B.

SEVNICA – V petek, 12. septembra, se je na športnem igri
šču pri Športnem domu Sevnica s svojim volilnim programom 
predstavil 60-letni inženir gozdarstva Jože Šinkovec iz Bo
štanja, kandidat stranke Nova Slovenija (NSi), ki kandidi
ra v sevniškem volilnem okraju. V svojem predvolilnem go
voru je med drugim poudaril potrebo po utrditvi pomena in 
ugleda kmetijstva. Sam izhaja iz preproste kmečke družine, 
zato je prepričan, da je družinska kmetija osnovni nosilec 

kmetovanja v Sloveniji, zato si kmetje zaslužijo naklonjeno 
obravnavo v javnosti, spoštljiv odnos in utrjevanje ugleda. 
Šinkovčevo kandidaturo je s svojim prihodom podprl tudi 
predsednik NSi dr. Andrej Bajuk, ki je ob zaključku sreča
nja podpornih članov in simpatizerjev stranke, pekel pala
činke, v svojem govoru pa je med drugim povedal: „Slove
nija potrebuje takšno vlado in takšno državo, ki bo Slovenke 
in Slovence podpirala in ne zavirala“. 

S. R., foto: P. B.

Družina - pomembna vrednota

Utrditi pomen in ugled 
kmetijstva

KRŠKO - Občinski odbor SDS Krško je v torek popoldne, 9. sep
tembra, pred krškim Kulturnim domom pripravil okrajno vo
lilno prireditev, na kateri so za člane stranke, simpatizerje in 
ostale občane pripravili predstavitev kandidata SDS na priha

jajočih državnozborskih volitvah Staneta Pajka. Podporo nje
govi kandidaturi so z udeležbo na prireditvi izkazali tudi nje
govi strankarski kolegi iz ožjega vodstva stranke in poslanskih 
klopi, in sicer podpredsednik stranke SDS in šolski minister 
dr. Milan Zver ter poslanca Franc Jazbec in Mirko Zamernik. 
Slednji je opisal Staneta Pajka kot umirjenega in razgledane
ga politika, ki zna prisluhniti tudi s srcem.  B. M.

Stane	Pajk	med	kolegi	in	
volivci

Šolski minister dr. Milan Zver, poslanci Franc Jazbec, 
Mirko Zamernik, Stane Pajk in krški podžupan Cveto Sršen 

v primeru izvolitve prizade
val za nadomestilo zaradi 
NEK, pa tudi zaradi vojaških 
objektov v regiji, eno njego
vih gesel pa je »več zdravja 
– manj orožja«.

Konvencije se je udeleži
la tudi predsednica stranke 
Katarina Kresal, ki meni, da 
so v LDS zmago dosegli že na 
julijskem programskem kon
gresu, ko so enotno spreje
li program stranke, ponosna 
pa je tudi na kandidatno li
sto. 

LDS ima po novem občin
ski odbor stranke tudi v Ko
stanjevici na Krki, ki ga vodi 
Andrej Božič. Oblikovala naj 
bi se tudi svetniška skupi
na LDS v občinskem svetu, v 
kateri bosta, po udeležbi na 
konvenciji sodeč, vsaj Joško 
Cunk in Silvo Miklavž.

P. Pavlovič
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PLANINA - Kandidat za poslanca 
v Državni zbor RS na listi Social
nih demokratov Silvo Krošelj, 
na sliki v pogovoru z županom 
Bogovičem, se je udeležil pri
reditve v spomin in opomin na 
poboje na Planini. Pozdravil je 
organizatorje ter pohvalil nji
hova prizadevanja za ohranitev 
spomina ter se pridružil borcem 
pri obujanju spominov na vojne čase. Po uradnem delu pa se 
prireditev nadaljevala v bolj sproščenem in prijetnem vzdušju 
ob zvokih partizanskih pesmi in partizanskemu golažu.

SEVNICA  V soboto, 6. septembra, je bil pred športnim domom 
pri bazenu v Sevnici nogometni turnir, ki ga je organizirala eki
pa Slabiči. K sodelovanju so povabili tudi mag. Andreja Vizja-

ka, ki je postal generalni pokrovitelj turnirja. Ker je tudi sam 
navdušen nogometaš, je kandidat za poslanca s svojo ekipo od
igral revijalno tekmo z lokalnimi gospodarstveniki. 
 K.Š.

Nogometni	turnir	v	Sevnici

TRŠKA GORA - V nedeljo, 14. septembra, je Dušan Vodlan, kan
didat za poslanca s podporo stranke Lipa, zbral svoje prijatelje in 
simpatizerje stranke Lipa na predvolilnem srečanju pri Lovskem 
domu na Trški gori. Med drugim je bila prvič predvajana skladba 

»Sem Dušan Vodlan« v izvedbi kvinteta Dori. Vsi udeleženci so bili 
mnenja, da bo stranka Lipa prišla v parlament, saj je njen pro
gram dober,  njeni dosedanji poslanci pa so dokazali, da so de
lovni in da jim ni vseeno, kako bodo v prihodnje živeli državljan
ke in državljani Slovenije. Predvsem pa so se udeleženci srečanja 
strinjali, da bodo še bolj strnili vrste in se takoj po teh volitvah 
usmerili v delovanje ter pripravo na lokalne volitve čez dve leti.

Predvolilno srečanje Vodlana
KRŠKO – Tudi kandidata Slovenske nacionalne stranke Dušan 
Šiško, ki kandidira v okraju Krško in Kostanjevica, ter Silve-
ster Seničar, ki kandidira v okraju Sevnica, sta izkoristila za
dnjo soboto v volilni kampanji, da bi morda pridobila še ka
kšen glas. Upoštevajoč staro resnico, da se „brez muje še 

čevelj ne obuje“, sta mimoidočim delila velike žlice za obu
vanje čevljev z znakom SNS (na fotografiji) ter hkrati zatr
dila, da v primeru izvolitve ne bosta zajemala z veliko žlico 
samo zase, pač pa bosta mislila predvsem na običajne in po
moči potrebne sodržavljane.

„Brez muje se še čevelj ...“

KRŠKO – Loungebar Teak v Krškem je bil v soboto, 13. sep
tembra, poln kot že dolge ne. V njem se je v organizaciji 

Zaresa Krško odvijal Orange Future Party z DJ Sylvainom, DJ 
Mattom in DJ Urbanom. Mladi, željni zabave, so ob ritmih 
dobre glasbe plesali vse do zgodnjih jutranjih ur.

Orange	Future	Party	

Silvo	Krošelj	na	Planini

OTVORITEV:
sreda, 24.9.´08 ob 10h

Spar SENOVO

Že 73x v Sloveniji!

je tu !

Nagradne igre in pester zabavni program na dan otvoritve: NUŠA DERENDA, program za otroke 
KLOVN ŽARE, ansambel BRODNIKI, skupina MALIBU in drugi. Vabljeni!
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AKTUALNO - VOLITVE

V DOBOVI
predvsem za podjetja ali obrtnike

Na lokaciji, ki je 6 km oddaljeni od Brežic in 8 
km od avtoceste Ljubljana – Zagreb, razpo-

lagamo z nepremičninami namenjenimi 
prodaji ali dolgoročnemu najemu.

1. Večnamenski prostor s 1025 m2 skladiščnih 
površin z rampo, prodajni prostor (salon) z 
230 m2 in pisarne s 120 m2

2.  Montažni objekt (500 m2) z nadstreškom in 
rampo (160 m2)

3.  Garaže – 180 m2

na zemljišču velikosti 5496 m2.

Za vse dodatne informacije pokličite:
Lesnina d.d., Salon pohištva Krško, 

CKŽ 137 A, 3270 Krško, 
Tel: 07 48 80 392

e-mail: marjan.volcanjk@lesnina.si

SEVNICA - V ponedeljek, 15. septembra,  je na športnem igri
šču pri Športnem domu Sevnica svoj športni duh pokazal kan
didat stranke Zares Zdravko Mastnak, ki kandidira v sevni
škem volilnem okraju in je tudi kandidat za bodočega župana 
na oktobrskih volitvah. V uvodnem pozdravu se je zahvalil 

vsem podpornikom in povabil k besedi svojega »soigralca« 
Mateja Lahovnika, ki je potrdil njegovo močno in trdno vo
ljo ter njegovo prepoznavnost na širokem področju, kar bo 
svež veter v političnih vodah. Sledila je nogometna tekma, 
v kateri so svoj športni duh pokazali člani ekipe Zares-nova 
politika, na drugi strani pa se je borila za zmago ekipa Za
res mladi Sevnica, v kateri so igrali mladi Zaresovci iz Sevni
ce. Tekma se je zaključila z izenačenim izidom 7:7. V bližini 
športnega doma so tudi otroci našli svoj kotiček za ustvarja
nje v otroških delavnicah, mnogi pa so z veseljem poskako
vali v napihljivem gradu. Celotno druženje se je zaključilo 
ob cvičku in slanini ter povabilu k udeležbi na volitvah. 

P.B.

Zares	športno	popoldne	
v	Sevnici

Zdravko Mastnak (v sredini) med nagovorom pred 
začetkom tekme

BREŽICE - Brežiške Socialne demokrate je 10. septembra obi
skal vodja poslanske skupine SD v državnem zboru Miran Po-
trč, ki je v nagovoru med drugim povedal, da gredo na volitve 
skupaj z neparlamentarnimi Krščanskimi socialisti in Demo
krati Slovenije. Dejal je še, da je program SD program za lju
di, za vse generacije, tudi za posebne skupine, kot so invalidi, 

borci in podobno. Med drugim je predstavil tudi alternativ
ni vladni program. Ob tem je podprl kandidaturo mag. Hrvo-
ja Tea Oršaniča na listi SD v Brežicah. Svojo podporo je izrazil 
tudi predsednik Zveze ekoloških gibanj Karel Lipič, s katerim 
že vrsto let sodelujeta. Oršanič je dejal, da bo kot brežiški 
poslanec dal poudarek nekaterim lokalnim problemom, kot je 
razvoj informacijske tehnologije in v povezavi s tem pokritje 
signala mobilne telefonije na področju Pišec, za ugodno re
ševanje stanovanjske problematike mladih v Brežicah ter za 
okolju prijazna delovna mesta.  M. K. M. 

Potrč na obisku pri Oršaniču

Karel Lipič, Hrvoje Teo Oršanič, Miran Potrč, Željko 
Nikezić in Milena Jesenko
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PODVRH –  V majhni vasi Podvrh v sevniški občini je poteka
lo v soboto, 6. septembra, srečanje kmečkih žensk Posavja, 
ki se ga je udeležilo okoli 170 pripadnic nežnejšega spola. 
Le-te so si lahko ogledale arheološki park Ajdovski gradec 
nad Vranjem pri Sevnici ali pa so se odločile za panoramsko 
hojo po vinorodni vasi Trnovec, si ogledale razstavo ročnih 
del Aktiva žena Zabukovje ter kratek film o Ajdovskem grad

cu. V popoldanskih urah je na Turistični kmetiji Grobelnik v 
Podvrhu sledila predstavitev posameznih društev, nato se je 
v pesmi, besedi in igri predstavila KS Zabukovje. Pred spro
ščenim družabnim srečanjem, ki ga je popestril ansambel 
Fantje iz Ledine,  so nastopile tudi članice Aktiva žena Trži
šče. S. R., foto. P.B.

V nedeljo, 7. septembra, so 
se na 7. srečanju ljudskih 
pevcev in godcev na Pre
ski poleg domačih ljudskih 
pevcev Fantje s Preske, ki 
so pobudniki tradicionalne
ga srečanja, predstavili še: 
Prešmentani faloti iz Sto
perce, Ljudski pevci z Blan-
ce, pevska skupina Izgnan-
ci z Dol pri Litiji, Paridolske 
korenine iz Paridola na Koz
janskem, Pšenični klas z Vi
her in tercet Juhana iz Tol
mina. Najmlajši udeleženci 
so bili ljudski pevci in pevke 
Mlada zarja z Račne, ki so 
zaigrali tudi na inštrumen
te. Po zaključenem nasto
pu so si številni obiskovalci 
ogledali še slikarsko razsta
vo Žarenje življenja avtori
ce Mirjam Kocjan iz Sežane. 
Razstava likovnih del je bila 
posebej za to priložnost po
stavljena na lepo urejenem 
skednju kmetije Hrovat na 
Preski. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Srečanje kmečkih žensk

Sobotnega srečanja so se udeležile kmečke ženske iz 
celotnega Posavja.

Zato	smo	mi	semkaj	prišli	…
PRESKA – Ljudska pesem je bila od nekdaj zvesta spremljevalka našega vsak-
danjika, saj je delo ob zapeti pesmi lažje steklo. Ljudska pesem je bogata 
kulturna dediščina vsakega naroda – tudi slovenskega. 

Prisrčen nastop so imeli najmlajši udeleženci srečanja 
ljudskih pevcev in godcev na Preski »Mlada zarja« z 
Račne iz občine Grosuplje.

Skupni zaključni nastop ljudskih pevcev in godcev

ANŽE - Predstavniki Krajevnih skupnosti Zdole in Brestanica 
so prejšnji petek skupaj z županom Krškega Francem Bogo-
vičem slovesno odprli na novo asfaltiran cestni odsek Anže 
– Graben.  Z njim so dobili lepšo povezavo s sosednjimi kra
jevnimi skupnostmi in tudi občinami. 

Dolga leta so si predvsem krajani Kostanjka želeli dobre lo
kalne cestne povezave skozi t.i. graben do Brestanice, zato 
so obnovljene ceste toliko bolj veseli. Finančna sredstva za 
modernizacijo ceste je prispevala občina Krško, del sred
stev pa so že pred leti zbrali tudi vaščani Kostanjka ter kra
jani, ki živijo ob tej cesti. Ti so vložili tudi veliko prosto
voljnega dela. Kot so prepričani v KS Zdole, se bodo še bolj 
povezali s sosednjimi krajevnimi skupnostmi, ko bodo uspe
li posodobiti še odsek ceste v dolžini 1200 metrov, ki se na
vezuje na Koprivnico in naprej na Kozjansko. M.K.

GORNJA RADGONA / KOSTANJEK – Konec meseca avgusta se 
je na 46. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni predstavilo tudi gostišče Jože Dular, in sicer s svo
jo modro frankinjo iz vinorodnega Kostanjka in zanjo pre
jela srebrno medaljo. Dularjeva frankinja je bila najbolje 

in najvišje ocenjena frankinja, zaradi česar je hkrati preje
la tudi naziv prvakinja 2007. Predstavitve Dularjeve modre 
frankinje v vinski kleti na sejmu v Gornji Radgoni, ki je po
tekala ob glasbeni spremljavi ansambla Labirint, so se ude
ležili tudi prijatelji in zaposleni v gostišču na brestaniškem 
ribniku ter Kmečkem turizmu v Kostanjku.

KRŠKO - Na Centru za razvoj po
deželja Posavje so v sklopu pro
grama razvoja in trženja roko
delskih izdelkov razvili posebno 
darilno ponudbo za različne po
slovne, vsakdanje ali praznične 
priložnosti ter različne ciljne 
skupine, predvsem za podjetja. 
Trženje kakovostnih rokodel
skih izdelkov kot poslovnih da
ril so želeli vzpodbuditi s stro
kovnim predavanjem etnologa 
dr. Janeza Bogataja »Poslovna 
darila in kultura obdarovanja«, 
ki je v petek, 12. septembra, 
potekalo v prostorih centra. Dr. Bogataj je prisotnim predstav
nikom posavskih podjetij spregovoril o kulturi in pomenu obda
rovanja. Pri tem je poudaril, da je obdarovanje proces, ki ga je 
potrebno pravočasno in sistematično načrtovati. Ocenil je iz

brano ponudbo in pravilen pri
stop centra pri načrtovanju in 
prodaji poslovnih daril, ki pote
kata pod strokovnim vodstvom 
etnologinje in mentorice roko
delcev Anite Radkovič. Vse, 
ki razmišljate o poslovnih dari
lih, vabimo v prostore centra, 
kjer si izbrano ponudbo in ce
nike lahko ogledate. Prisluhnili 
bomo vašim željam in ob stro
kovni pomoči skupaj z vami 
oblikovali darilo.

V	KS	Zdole	in	Brestanica	
veseli	obnovljene	ceste	

Slovesna otvoritev ceste

Srebrna	Dularjeva	modra	
frankinja

Utrinek iz predstavitve v Gornji Radgoni

Dr. Bogataj o poslovnih darilih

Dr. Janez Bogataj

KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
okviru izgradnje 6,2 hek
tarja velike obrtne cone Ko
stanjevica na Krki, ki se bo 
v skladu z zazidalnim načr
tom razprostirala severno 
od otoka oziroma zahodno 
od obstoječega proizvodne
ga kompleksa kovinske, pre
delovalne ter lesne dejavno
sti in bencinskega servisa, 
trenutno potekajo aktivnosti 
pridobivanja služnostnih po
godb. Potem ko je bil v letu 
2006 sprejet zazidalni načrt, 
je bila v lanskem letu pod
pisana pogodba za izdelavo 
projektne dokumentacije za 
infrastrukturo, natančneje 
idejnih zasnov (IZ), projek
ta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja (PGD) in projekta 
za izvedbo (PZI).
Občina Kostanjevica na Krki 
načrtuje, da bo v letošnjem 
letu izvedla vse potrebne 
aktivnosti (pridobitev grad
benega dovoljenja, izbor iz
vajalca gradbenih del), da 
bi bila v letu 2009 realizira
na prva faza komunalnega 
opremljanja, ki bo že omo
gočila priključitev na komu
nalno infrastrukturo indu
strijskih objektov severno 
od že obstoječih objektov 
(avtomehanična in klepar
ska delavnica). 

Obrtna	cona	
Kostanjevica	
na	Krki

prirejajo prireditev 

SLOVENSKA PISMENOST OD 
TRUBARJEVIH ČASOV DO MEDMREŽJA

v ponedeljek, 22. septembra 2008, 
ob 19. uri v Knjižnici Brežice.

Razstava plakatov Primož Trubar in njegov čas 
bo na ogled od 22. do 27. septembra 2008. 

Vljudno vabljeni!

BREŽICE - V knjižnici Brežice smo se skupaj z vodstvom Term Ča
tež odločili, da bomo obiskovalcem ponudili branje ob bazenu in 
jim tako popestrili dan. Novo ponudbo branja na malo drugačen 
način smo poimenovali »Knjige na počitnicah«. Gostje Term Ča
tež si lahko knjige izposojajo na poletni Termalni rivieri, na zimski 
Termalni rivieri in na recepciji apartmajskega naselja in kampa 
Term Čatež. Izposoja na poletni Termalni rivieri poteka samostoj
no, na ostalih lokacijah zanjo skrbijo zaposleni. 
Knjižnica Brežice je obiskovalcem ponudila okoli 500 knjig. Z 
bralno akcijo, ki smo jo pričeli v juniju 2008, so Terme Čatež obo
gatile svojo ponudbo, Knjižnica Brežice pa je z izposojo knjig na 
kopališču turistom v poletnih mesecih nudila obilo knjižnih užit
kov in jih vzpodbujala k branju. Odziv obiskovalcev nas je vse po
zitivno presenetil. Veliko zanimanje za knjigo je izpolnilo naša 
pričakovanja. Sabina Stanič

Med skupno 15 strelci si je na
slov posavskega prvaka pri
streljal Miljan Zidanič iz Lo
vske družine Globoko, drugi 
je bil član Lovske družine Bre
žice Teodor Oršanič in tretji 
Rudko Mlinarič, član Lovske 
družine Zabukovje. Ti strel
ci so v nadaljevanju sestavlja
li tudi posavsko ekipo, ki se je 
6. septembra udeležila držav
nega prvenstva veteranov na 
strelišču LD Grosuplje na Ilo
vi gori, kjer je sodelovalo sku
pno 63 strelcev in enajst ekip. 
Tudi tu so posavski lovski ve
terani osvojili najvišja mesta, 
saj je ekipa v kombinaciji gli
nasti golobi – malokalibrska 

Lovski	veterani	najboljši	v	
streljanju	glinastih	golobov
POSAVJE / ILOVA GORA - V mesecu avgustu je komisija za strelstvo Zveze lo-
vskih družin Posavja v sodelovanju z lovskima družinama Dobova in Artiče 
uspešno organizirala strelsko tekmovanje posavskih veteranov. Ti so se po-
merili v streljanju na glinaste golobe in streljanju z malokalibrsko puško. 

puška osvojila 1. mesto, drugi 
so bili v disciplini glinasti golo
bi in tretji v disciplini maloka
librska puška. V posameznem 
delu tekmovanja je Teodor Or
šanič osvojil 3. mesto v kombi
naciji ter 6. mesto v glinastih 

golobih, Rudko Mlinarič pa je 
postal državni prvak v discipli
ni glinasti golobi in je bil edi
ni, ki je zadel vseh 50 glinastih 
golobov. V disciplini malokali
brska puška je Miljan Zidanič 
osvojil 5. mesto.  B. M.

Knjige na počitnicah

Opravičilo
Stanko Radanovič izrekam 
javno opravičilo Patriciji 
Čular. Obžalujem izrečene 
besede in svoje obnaša
nje na seji občinskega sve
ta občine Brežice 18. ok
tobra 2007, s katerim sem 
ji vzbudil občutek osebne 
ogroženosti.

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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Brežiški flosarji. Nedelja je 
potekala v znamenju kuha
nja golaža, kolesarjenja, 
pohodniki pa so se podali po 
artiški sadjarski poti. Nasto

pili so kapelski godbeniki, za 
obiskovalce pa je bilo obil
no poskrbljeno tudi z doma
čimi dobrotami. Po besedah 

predsednika TD Artiče Pri-
moža Mlakarja za prihodnje 
leto razmišljajo o možnosti, 
da prireditev izpeljejo že 
konec avgusta, ko je vreme 

vseeno še bolj toplo in pred
vidljivo.  

M. Kalčič M.

Iz Ljubljane skozi 
krške oči (34)
Po jeseni je dišalo, še ko je 
bilo sonce dovolj močno za 
povsem poletna oblačila. Ko 
je bila opoldanska vožnja z 
avtomobilom ovita s klimo 
in odprtimi okni in ko je 
moja hčerka tekala naokoli 
v majčkenih oblekicah in 
sandalih. Zvečer sem jo 
začutila. Rahlo mi je pokimala 
v pozdrav, da sem obstala in se 
naslonila na njena ramena. Ji 
vrnila pozdrav in vzdihnila. Jesen je tu.

In zjutraj. Ko sem mazala kos kruha z maslom in 
ga jedla pri odprtih balkonskih vratih, da bi se 
dokončno prebudila, se me je dotaknila. Pobožala, 
se mi nasmehnila. Začutila sem jo v nosnicah. 
Jesen.

In ko je dež kapljal na naša okna in je moja 
dojenčica presenečena zrla vanj, sem ji rekla. 
Ljubica, dežuje. Jesen je. Rahlo nostalgična in 
prijazna jutra pričakujem od tebe. Ne prehudega 
mraza in veliko toplega sonca. Da bova z mojo srčico 
lahko hodili na sprehode do pozne jeseni. Da naju ne 
ujame malodušje pričakovane kurilne sezone in ob 
zlaganju poletnih oblek na višje police, občutek, da 
bo hladno vreme kar ostalo. Da bomo kar obtičali.

Veliko žalostnih ljudi poznam. Otožnih, tesnobnih, 
prestrašenih. Jesen jih dela občutljiva in jokave. 
Če se počutiš osamljenega, ti jesen nastavi ramena. 
Te široko ogrne s sočutjem. Ko odpada listje in ga 
raznaša po ulicah Ljubljane. Ko zaključi dan, še 
preden prideš iz službe in naredi temo, ko male 
nogice še tekajo po domu, iščoč zabave, ne spanja. 
Takrat je mnogim težko. Priznam, večkrat tudi 
meni. Rada bi ujela tople, svetle tone poletja in 
jih namestila v omaro za hude dni. Ko ob vsaki 
spremembi radijske postaje naletim na žalostno 
pesem, ki mi sili solze v oči. Ko vrtijo stare filme, 
ali pa med brskanjem po toplih oblačilih najdem 
poletno oblekico, ki še diši po mojem poletnem 
parfumu. Ki ima vonj po sadju in vaniliji. Se mi 
zdi. Diši po meni. Po meni v poletju.

In je jesen. Ki mnogim, tudi meni, diši po kolačkih 
in čaju in kuham in pečem na vso moč, da bi 
pregnala tesnobo, hladne vogale doma ovijam z 
vonjem po jabolčni piti. Govorim glasno in hitro, 
da krožijo glasovi in ne nastane tišina. Kličem 
hčerki, da sta z menoj v kuhinji in vsaka po svoje 
klepetata. Mala z najbolj prisrčnimi glasovi. In 
večkrat pogledam na telefon, če sem dobila kakšno 
sporočilo od moža, ali prijateljic. Da sem v stiku, 
da vem, da so tu. Nekje.

In pokličem domov v Krško. Vprašam, kako sta. 
Vprašam, kdaj prideta. Da smo skupaj. 
Ne vem, če je to resnična žalost, če je to prava 
tesnoba. Morda je le prehod v zlatorumena drevesa 
in mokre ceste. Je začetek šole in vseh možnih 
obveznosti, povezanih z njo. Je modra odeja, s katero 
se pokrijemo zvečer na kavču in se stisnemo skupaj.

Veliko osamljenih ljudi je. Poznam njihove poglede 
in začutim njihovo bližino. Trepetam ob njih in si 
želim pobegniti. Da me ne bi ujelo. Se zarilo vame. 
Me omrežilo. Ponavadi pa ostanem. Rečem besedo, 
dve. Včasih cel slap besed. Zavem se, da govorim 
predvsem sebi. 

Pa imam ljubečo družino, edinstveni deklici, 
skrbnega moža, zlata starša. Neponovljive 
prijateljice. Res. Pa se me vseeno dotakne. Pride 
in ostane nekaj dni. Včasih le nekaj ur. Včasih le 
toliko, da me opomni. 

Žalost. V vseh oblikah. V vseh barvah in podtonih. 
Naseli se vame. Verjetno tudi zato, da sedem za tole 
tipkovnico in napišem kolumno. V moje tiho in 
včasih žalostno mesto.

Pita je pečena, diši po celem stanovanju in v 
skodelici se mi hladi kava. Pogledam v deževno 
popoldne in se naslonim nanjo. Nate. Jesen. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

SEVNICA – V okviru praznovanja 100-letnice godbeništva v 
Sevnici je potekala v sredo, 10. septembra, v Knjižnici Sev
nica predstavitev monografije V čas zapisana sevniška parti
tura avtorja Oskarja Zorana Zeliča. V knjigi je prikazan ra

zvoj instrumentalne glasbene dejavnosti v Sevnici s konca 
19. do konca 20. stoletja, ki jo bogatijo še številne, skrbno 
izbrane fotografije (na njih najdemo starosto razvoja sevni
ške glasbene kulture Viktorja Krenčiča, ki je mnogo let vo
dil tudi moški pevski zbor). Vsebinsko bogat in zanimiv li
terarni večer se je začel in zaključil z nastopom Trobilnega 
kvinteta orkestra slovenske policije.

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore 

Monografija V čas zapisana 
sevniška	partitura

Trobilni kvintet policijskega orkestra ter avtor 
monografije o razvoju sevniške instrumentalne glasbe 
Oskar Zoran Zelič z moderatorko večera Jožico Prah.

Pestro	na	Artiških	dnevih
ARTIČE - Turistično društvo Artiče je od  petka do nedelje, od 12. do 14. septembra, pod streho, tokrat 
dobesedno, spravilo že druge Artiške dneve, saj je pestrim dogodkom od časa do časa rahlo poskušalo 
nagajati muhasto vreme, ki je prizadevnim organizatorjem kalilo dobro razpoloženje. 

Pa vendar so jih pričeli v 
športnem duhu z najmlajši
mi domačimi športniki, ki so 
se pomerili v košarki in no
gometu. Z zanimivim nogo

metnim dogodkom so jih po
pestrili brežiški politiki in 
ekipa slovenskih duhovnikov 
pod vodstvom artiškega žu

pnika Janeza Turinka. So
botni del so izpeljali z de
lavnicami, kjer so izdelovali 
aranžmaje iz jesenskih plo
dov, pod šotorom pa so v po

znem popoldanskem času 
zaigrali Ansambli Kozjanski 
zven, Čeponi, Lojzeta Ogo
revca, Bratov Žerjav, pa tudi 

Mlajša selekcija košarkarjev v akciji. Pohodniki so se odpravili po Artiški sadjarski poti.

SEVNICA – Na sevniškem gradu je potekala v četrtek, 11. 
septembra, otvoritev razstave sveže nastalih umetniških 
del, ki so nastajala v okviru letošnje, že devete kolonije 
Arspekta. Le-ta se je odvijala v grajskem parku od petka, 
22., do sobote, 23. avgusta. 

Letošnja kolonija Arspekta je bila, tako kot že pretekle tri, 
odprtega tipa – namenjena je bila čim širšemu krogu obisko
valcev in ustvarjalcev. Potekala je v obliki slikarskih, kipar
skih, fotografskih in oblikovalskih delavnic. Delavnic so se 

udeležili posamezniki, ki jih je pritegnilo določeno ustvar
jalno umetniško področje. Kotizacije za udeležbo ni bilo, 
poskrbljeno je bilo za pijačo in hrano, tudi material za 
ustvarjanje je nabavil organizator (JSKD OI Sevnica in ZKD 
Sevnica), čeprav je bilo zaželeno, da ga prinesejo s seboj 
tudi udeleženci, ki so v spomin na sodelovanje v koloniji 
prejeli lične majice. Ena izmed udeleženk Arspekte na sev
niškem gradu je sodelovala v likovni in ročnodelski delavni
ci in nad na novo pridobljenim znanjem je bila navdušena, 
saj tudi sama rada ročno ustvarja. Sevniški akademski slikar 
Alojz Konec, idejni oče Arspekte, je bil nad dvodnevnim po
tekom kolonije (ki se je predčasno zaključila zaradi slabega 
vremena) zadovoljen in za prihodnje leto, ob 10-letnici de
lovanja, obljublja posebno presenečenje. 

Smilja Radi, foto: Petra Biderman

BREŽICE - V pe
tek, 12. septem
bra, so v uporabo 
predali obnovlje
ne sanitarije na 
kirurškem in in
ternem oddelku v 
Splošni bolnišnici 
Brežice. Vrednost 
investicije je zna
šala 120.000 ev
rov. Projekt je s 

slabimi 40.000 evri sofinanci
ralo tudi ministrstvo za zdrav
je. Kot je ob otvoritvi povedal 
direktor Dražen Levojević 
(na fotografiji desno), tudi na 
ta način dvigujejo standard 
in dodal, da bodo z obnova
mi nadaljevali. Tako bodo le
tos renovirali še sanitarije 
na otroškem oddelku, nasle
dnje leto pa še na ginekolo
ško-porodnem. Svečanosti sta 
se med drugimi udeležila go
spodarski minister mag. An-
drej Vizjak in brežiški župan 
Ivan Molan. 
 M. K. M.

Živeti življenje skozi 
umetnikove oči

Številni obiskovalci so se udeležili otvoritve likovno-
kiparske in fotografske razstave Arspekta 2008.

Obnovili	sanitarije	v	bolnišnici
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PROIZVODNJA – AVGUST 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – AVGUST 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

757.167 24 11

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 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 ZP - - 75 300 1 100 - -

PB 4 KOEL 13 350 72 400 3 100

PB 5 ZP - - 108 300 5 100 - -

PB 5 KOEL 5 350 110 400 5 100 1 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev pod
jetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do finanč
nih sredstev.

Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraciji za samo
stojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplikacije e-VEM 
omogočajo oddajo vlog:  

v poslovni register, 
v davčni register,
za prijavo samostojnega podjetnika in zaposlenih v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prijavo otrok v zdravstveno zavarovanje do njihovega 18. leta starosti,
za identifikacijo za namene DDV,
za pridobitev obrtnega dovoljenja,
obrazca »prijava potrebe po delavcu« (samo za d.o.o.),
za izbris podjetnika iz poslovnega registra.

Podjetnik lahko naroči tudi izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije. 

Pri nas lahko registrirate d.o.o., če gre za enostavni postopek – t.j.  je tisti, pri katerem 
družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih 
posebnosti (dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo.

Storitev VEM opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani ESS.

Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi projektov in 
prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev,  izdelava poslovnih načrtov in investi
cijskih elaboratov. 

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).  

 Direktor 
 Franc Češnovar

•

•

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

•

Javni zavod
Cesta krških žrtev 46, 

8270 Krško
Tel.: (07) 490 22 20, 
fax: (07) 492 70 80

www.pckrsko.si, info@pckrsko.si
VSTOPNA TOČKA VEM - 

PODJETNIŠKI CENTER KRŠKO 

Gospodarstveniki Posavja so 
se na seji upravnega odbo
ra območne zbornice seznani
li z načrtovanimi investicijami 
do leta 2023 v povezavi z od
piranjem novih delovnih mest, 
kadrovskim potencialom in žal 

negativnimi demografskimi 
trendi. Potencialni kapital 4,1 
milijarde evrov in nova delovna 
mesta, kar 2400 do leta 2023, 
naj bi Posavju  prinesli veliki  
projekti kot so; plinohram Se
novo, drugi blok nuklearke, go
spodarsko središče Phoenix, hi
droelektrarne na spodnji Savi, 
odlagališče NSRAO, obrat Krka 
v Krškem in projekti javnega 
dobra. 
Direktor območne zbornice 
Darko Gorišek ocenjuje, da so 
glavni pokazatelji ugodni, zato 
vidi „Posavje kot pokrajino, 
kjer je mladim vredno načrto
vati prihodnost“. Minister mag. 
Andrej Vizjak, ki je nagrade 
tudi podelil, meni, da ima Po
savje številne prednosti, logi
stiko, energetiko in turizem pa 
je izpostavil kot  naše predno
stne panoge. Direktor podje
tja Kostak d.d. Božidar Resnik 
s sodelavci je prejel priznanje 
za inovacijo “Razvoj tehnolo
gije za odstranjevanje plavja 
in usedlin pred akumulacijski
mi jezovi“, direktorica podje
tje Duropack tespack d.o.o iz 
Brestanice  Majda Androjna s 
sodelavko Alenko Knez pa sre
brni priznanji za inovaciji z na
slovom „Pomladno cvetje“ in 
„Knjiga“, gre za kartonsko em

Kostak	in	Tespack	
inovatorja	Posavja
KRŠKO - GZS OZ Posavje - Krško že nekaj let zapored 
organizira izbor najboljših inovacij na regionalnem 
nivoju. Ob podelitvi priznanj 8. septembra so spre-
govorili na temo perspektive gospodarstva v regiji.

POSAVJE, BANJA LUKA - Gospodarska delegacija na čelu z GZS - 
Območno zbornico Posavje Krško, ki jo je vodil direktor območ
ne zbornice Darko Gorišek, se je v četrtek, 11. septembra, ude
ležila srečanja gospodarstvenikov v Banja Luki. Tam je v sklopu 
projekta Ekonomska regija v porečju reke Save, v katerega je 
vključeno 13 gospodarskih zbornic s področja Srbije, BiH - Repu
blike Srbske, Hrvaške in Slovenije, v okviru sejma AGROS poteka
lo srečanje zainteresiranih gospodarstvenikov za medsebojno so
delovanje. Gospodarskim zbornicam in podjetnikom so ponudili 
možnost sodelovanja pri izvedbi skupnih projektov na področju 
Balkana kot članom Evropske unije in partnerjem pri črpanju ne
povratnih sredstev strukturnih skladov za razvoj omenjenega ob
močja. Udeleženci so vzpostavili kontakte za prihodnja sodelova
nja kot prispevek k stabilizaciji in nadaljnjem razvoju Balkana. 

Posavski	gospodarstveniki	na	
obisku	v	BiH		

Podjetje ROHR-BLITZ d.o.o. za
posli čistilko za čiščenje poslov
nih prostorov s skrajšanim de
lovnim časom (50 ur/mesec).
Ponujamo:

redno delovno razmerje
stimulativni osebni dohodek

Pisne vloge s kratkim življe
njepisom pošljite v roku 15 
dni od objave na naslov:

Rohr-Blitz d.o.o., 
Metni vrh 3, 8290 SEVNICA 

ali na Email: 
rohr-blitz@siol-net; 

Dodatne informacije na tel.
št. 041 630 454 (g. Jazbec).

•
•

balažo. Kostakov projekt ino
vacije je vreden 1,4 milijone 
evrov, 43 odstotkov sredstev je 
nepovratnih z naslova Evrop
skega sklada za regionalni ra
zvoj. Projekt so razvili z ma
riborsko univerzo in na vseh 

hidroelektrarnah uvedli eno
ten sistem ravnanja s plavjem, 
ki ga sortirajo ter pretežno les 
in plastiko ponovno uporabijo. 
Predsednica ocenjevalne ko
misije za kakovost Jelka Kre-
utz je ob predstavitvi komisije 
in kriterijev ocenjevanja izra
zila upanje, da se bo v bodoče 
več podjetij odločalo za inova
tivne projekte. 

S. Vahtarič 

Darko Gorišek, Jelka Kreutz, Rudi Mlinarič, Majda 
Androjna, Andrej Vizjak in Božidar Resnik

Govorniki ob okrogli mizi so 
bili strokovnjaki, ki sloven
skim jedrskim krogom niso 
neznanka: dr. Zoran Stošić, 
dr. Michel Giot ter dr. Ber-
nard Boullis, pridružila pa sta 
se jim tudi direktor Gen ener
gije Martin Novšak ter dr. 
Lučka Kajfež Bogataj. Ude
leženci okrogle mize, ki jo je 
s poljudnimi, a dovolj preci
znimi vprašanji in komentarji 
vodila Vida Petrovčič, so po
udarjali ključno vlogo jedrske 
energije in jedrskih objektov 
v dinamičnem trajnostnem 
razvoju sveta ter z diagrami 
prikazovali korelacijo med 
uporabo jedrske energije in 
ohranjanjem okolja. Vpraša
nja, ki so bila izpostavljena 
v drugem delu, so stremela 
h konkretnim nasvetom gle
de sedanjosti in bližnje pri
hodnosti: kako vzpostaviti in 
predvsem ohranjati konstruk
tiven dialog z okolico jedr
skih objektov, kako komunici
rati z mediji, kako se odzivati 
in katere zgodbe je dobro po
sredovati v javnost, kako po
nuditi več znanja o jedrski 
energiji v šolah, kako se so
očiti z dejstvom, da je kader, 
ki danes igra vitalno vlogo v 
jedrskih objektih, vedno sta
rejši in kako v te kroge in raz
iskovanja privabiti mlade? 

»Potrebno je spremeniti per
cepcijo ljudi o energiji na
sploh, saj vedno mislimo, 
da imamo energije dovolj, 
da elektrike ne bo zmanjka
lo. Poudarek mora biti ravno 
na tem, da je elektriko po
trebno nekje tudi proizve
sti,« je med drugim opozo
ril Martin Novšak. Seveda je 
po mnenju govorcev potreb
no graditi pozitivno podo
bo jedrskih objektov v me
dijih, spodbujati naklonjen 
odnos ljudi do jedrske ener
gije, za kar je pomemben ves 
proces: od vključitve znanj o 
jedrskem v šolske predmete 
kot to, kdo in kako podaja in
formacije medijem in javno

Še več bo treba storiti za 
naklonjenost	jedrski	energiji
PORTOROŽ - V torek, 9. septembra, je v sklopu konference »Jedrska energija za novo Evropo 2008« potekala 
okrogla miza, na kateri so tuji in domači strokovnjaki razpravljali o prispevku jedrske energije k trajnostne-
mu razvoju, pozornost pa so namenili tudi težavam in oviram, s katerimi se srečuje t.i. jedrska renesansa.

sti. Za dober trening in opo
zorilo naj bi se izkazala prav 
junijska okvara v krški nukle
arni elektrarni. »Ali poznate 
kak dober primer komunici
ranja v primeru jedrskega in
cidenta ali aeronavtike?« je 
retorično vprašal dr. Michel 
Giot, nato pa nadaljeval, da 
je kljub nujni transparentno
sti potrebno razmisliti, »ali 
naj onesnažujemo medije z 
vsakim najmanjšim zaple
tom, za katerega vemo, da 
nima nikakršnih posledic za 
okolico, takoj pa vzbudi ne
gativen vtis?«. 

Raziskava Evrobarometer je v 
letu 2006 pokazala, da naj bi 
Evropejci najbolj zaupali in
formacijam, ki jih slišijo iz 
ust znanstvenikov, zato je dr. 
Kajfež Bogatajeva priporoča
la, da naj se znanstvenikom, 
ki bodo podajali mnenja v 
medijih, ponudi več izobra
ževanja s področij komuni
ciranja z javnostmi. Za večjo 
sprejemljivost pa je poudari
la tudi nujnost povezave je
drskega sektorja s politiko 
obnovljivih virov. 
 
In kakšna je politična klima 
in stališče do jedrske ener
gije? V Sloveniji naj bi bile, 
razen ene, vse politične op
cije projedrske, problem pa 
se pojavi, ko je potrebno kaj 
povedati naglas in se izposta
viti – takrat prevlada strah 
pred izgubo volilnih glasov. 
Tudi evropski politični vrh naj 
bi bil jedrski renesansi naklo

njen, kar se je pokazalo tudi 
med predsedovanjem Slove
nije EU: »Energija, tudi je
drska, je bila med predse
dovanjem zelo pomembna in 
je Slovenijo pokazala v do
bri luči,« je pojasnil Novšak. 
Razpravljalci so bili enotni, 
da je za varnost in napredek 
sektorja potrebno izboljšati 
tudi pogoje v raziskovalni de
javnosti, predvsem pa vlaga
ti v izobraževanje ustreznih 
strokovnih profilov.

Občinstvo, ki so ga sestavlja
li strokovnjaki na konferen
ci, je podajalo svoja stališča 
glede fuzije, glede ponov
ne uporabe izrabljenega go
riva in črpanja urana iz dru
gih virov, npr. morske vode, 
poudarili so, da se načeloma 
že 20 let govori o istih pro
blemih in da je zdaj potreb

no ukrepati. 
Ob vseh pozitivnih naravna
nostih konference, ki je tra
jala od 8. do 11. septembra, 
in so jo organizatorji v spo
ročilu javnosti naslovili kot 
»največjo mednarodno kon
ferenco jedrskih strokovnja
kov doslej« pa je potrebno 
opozoriti, da je bila konfe
renca s strani slovenskih me
dijev skoraj popolnoma pre
zrta ali pa omenjena v enem 
stavku. Okroglo mizo, go
ste in prisotno občinstvo, ki 
je bilo samo po sebi več kot 
kompetentno za odgovore, bi 
lahko nedvoumno bolje izko
ristili za vprašanja, ki vzni
kajo ves čas obratovanja je
drske elektrarne pri nas. V 
premislek torej medijem, or
ganizatorjem in akterjem ci
vilne družbe.

Maruša Mavsar   
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OBVESTILO O ZAPORAH CESTE

Rekonstrukcija glavne ceste G1-5 - 
Celje-Sevnica-Krško
Na območju rekonstrukcije odsekov glavne ceste G1-5 
Celje-Sevnica-Krško, je še vedno popolna zapora zara
di del na priključku na regionalno cesto R3-672 Impolj
ca-Zavratec, vse do 30.09.2008. Obvoz je urejen v sme
ri grad Impoljca – Studenec - Zavratec.

Zaprta je tudi lokalna cesta LC372171 Radna – Lukovec, 
in sicer na odseku od priključka na glavno cesto G1-5 v 
dolžini 140 m. Obvoz je urejen v smeri Boštanj – tovar
na Siliko – Radna in obratno. Zapora bo trajala do pred
vidoma 31.10.2008. 

Na odseku glavne ceste G1-5 Celje-Sevnica-Krško, pri 
betonarni Hribšek, je polovična zapora, ki bo trajala 
predvidoma do 15.10.2008. Promet je urejen enosmer
no izmenično s semaforji.

Rekonstrukcija regionalne ceste R3 
- 679 - Breg - Sevnica - Brestanica 
V mesecu septembru in v prvi polovici oktobra bo na 
regionalni cesti R3-679 močno oviran promet na odse
ku med Vranjskim potokom in Sevnico. Izvajala se bodo 
zahtevna gradbena dela rekonstrukcije navedenega od
cepa. Potekala bodo pod polovično zaporo, vendar bo 
prihajalo do večjih zastojev. Uporabnikom svetujemo, 
da koristijo obvoz Florjanske in Drožanjske ulice in ce
ste na Grad Sevnica, ki je urejen z usmerjevalnimi ta
blami skozi Vranjski potok-Pečje-Cesto na Grič.

Uporabnike cest prosimo, da upoštevate spremenje-
ne prometne režime in vas vljudno pozivamo k razu-
mevanju in potrpežljivosti v času zahtevnih in obse-
žnih gradbenih del. 

Pripravila: Teja Pompe

Medse smo povabili novega 
direktorja ARAO Vladisla-
va Krošlja, ki je po potrdi
tvi Vlade RS funkcijo pre
vzel avgusta letos. Sicer je 
Krčan, univ. dipl. ing. ke
mijskega inženirstva, stro
kovnjak za ravnanje z radio
aktivnimi odpadki, ki je na 
tem področju delal v jedr
ski elektrarni Krško zadnjih 
15 let.

Predsednik VO Stane Pre-
skar je izrazil upanje, da bo 
direktor iz domačega oko
lja lažje razumel razmerja 
med sosednjima občinama v 
iskanju lokacije za odlaga
lišča. Krošelj pa je ob tem 
poudaril, da je temelj delo
vanja ARAO, da vse lokaci
je ovrednoti enakovredno in 
da nobene ne favorizirajo. 
V partnerstvo namreč ču
timo, da se na brežiški lo
kaciji postopki ne premika
jo, tudi terenske raziskave 
na globoki vrtini ne. Dobili 
smo odgovor, da se po izda
ji dovoljenj za globoke vr
tine ni nič premaknilo za
radi aktivacijskega časa, ki 
ga je rabil izbrani izvaja
lec, da pripelje opremo, z 
deli bi morali namreč kon
čati spomladi, po opravlje
nih plitkih vrtinah,  ker ni 
bilo dovoljenja pa so dela
li drugje. Zdaj naj bi opra
vili tudi raziskave na globo
kih vrtinah in novi direktor 
ARAO je zagotovil, da sta v 
igri obe lokaciji. Seji sta pri

sostvovala tudi brežiški žu
pan Ivan Molan in vodja od
delka za urejanje prostora 
na občini Branko Blaževič, 
ki sta še enkrat potrdila ne
dvoumen interes občine po 
ustrezni ureditvi te proble
matike.

Julija je potekala koordina
cija okoljskega ministrstva, 
ki je zbral vse nosilce DLN 
na tem področju (odlagali
šče NSRAO, hidroelektrar
ne, Phoenix in Vrbinska ce
sta), kar smo v partnerstvu 
predlagali pred dvema le
toma. Prisotni smo lahko 
ugotovili, da »leva ne ve, 
kaj dela desna«, pozornost 
so usmerili hidroelektrar
nam, brežiško lokacijo od
lagališča pa obravnavali kot 
»motečo smet«.  Zato je bil 
sklep srečanja, da se mora
jo najprej na okoljskem mi
nistrstvu uskladiti o projek
tih, saj se ti prekrivajo.

ARAO so dali v razmislek šti
ri variante odlagališča in do
bili opredelitev do dveh. 
Mag. Boštjan Duhovnik z 
IBE je predstavil predlog 
možnih rešitev na alterna
tivnih lokacijah brežiške Vr
binske lokacije, saj ARSO oz. 
vodarji na brežiško lokacijo 
zaradi prekrivanja z reten
zijskim prostorom elektrarn 
dajejo negativno mnenje. O 
točnih parametrih, na kate
ri globini je možno odlagali
šče, z vpadnikom in ločenim 

dostopnim objektom, bodo 
lahko razpravljali na podla
gi izsledkov globoke vrtine, 
zakonsko gledano pa je od
lagališče v zemlji, povezano 
z odlagalnim delom, en je
drski objekt. 

Stane Radanovič je v vlo
gi predsednika KS Šentle
nart opozoril, da nihče ne 
ve, koliko bo kak projekt 
vplival na drugega, da nihče 
ne odgovarja na smernice k 
DLN-jem, k projektom in še 

vedno v KS ne vedo, kje je 
začrtana trasa Vrbinske ce
ste, ki je v prvih različicah 
celo sekala njihovo naselje. 

Več informacij o delu in na
logah Lokalnega partnerstva 
Brežice si oglejte na naši 
spletni strani www.lokalno
partnerstvo.si, ali osebno v 
krajevnih skupnostih Šentle
nart in Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

V	igri	sta	obe	lokaciji

Del članov VO In odborov na 7. seji

Člani Vodstvenega odbora Lokalnega partnerstva Brežice smo se skupaj s 
člani pododborov 11. septembra 2008 zbrali na 7. redni seji. 
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V brežiški, novomeški in celj
ski porodnišnici so rodile:

Anica Radej, Sevnica – 
deklico,
Andreja Oto, Sevnica – 
dečka,
Tatjana Strlekar, Sevnica – 
deklico,
Danijela Zobec, Boštanj – 
dečka,
Cvetka Kovačič, Spodnji 
Stari Grad – deklico,
Mateja Kozmus, Arto – 
dečka,
Andreja Šoln, Brestanica – 
deklico,
Gabrijela Janušić, Lesko
vec pri Krškem – deklico,
Maja Cvetkovič Hribar, 
Rigonce – dečka,
Romina Berstovšek, 
Brežice – dečka,
Anka Vučajnk, Rigonce – 
deklico,
Andreja Pinterič, Brežice 
– dečka, 
Janja Habinc, Krško – 
deklico,
Patricija Smerdej, Kapele 
– dečka,
Klavdija Nečemer, 
Kostanjevica - dečka,
Polona Jalovec, Sevnica – 
dečka,
Mateja Vajdič, Krško – 
dečka,
Marija Miklič, Krajna Brda 
– dečka,
Anja Ulčnik, Križan Vrh – 
deklico,
Simona Jalovec Pavlovič, 
Veliko Mraševo – deklico,
Nataša Moškon, Veliki 
Kamen – deklico,
Mojca Železnik, Gaberje 
pri Dobovi – deklico, 
Katja Krnc, Sevnica – 
deklico.

Mala princeska se je odločila, da 
hoče imeti rojstni dan 14. sep
tembra. Našemu sodelavcu Pe-
tru Pavloviču in mamici Simo-
ni je polepšala življenje ob 13. 
uri in 50 minut, ko je kot 356. 
novorojenček brežiške porodni
šnice privekala na svet. Poime
novali so jo Manica. Krepka do
jenčica, težka 3.600 gramov in 
velika 49 cm, pa se bo čez nekaj 
dni popestovala tudi pri sestrici 
Luciji na njihovem domu v Veli
kem Mraševem.

ČESTITAMO! 
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POROČILI
SO SE

Boštjan Colarič in Lidija 
Petrišič, oba iz Brestanice,
Martin Tratnik in Andreja 
Klemenčič, oba iz Novega 
mesta,
Srečko Cesar, Podgorje ob 
Sevnični in Vanja Hočevar, 
Pijavice,
Tomaž Mavri, Laško in 
Nataša Žnidaršič, Radeče,
Boris Beuc in Nataša 
Zorko, oba iz Osredka pri 
Podsredi,
Ivan Vergot, Črnomelj in 
Leonida Zorko, Brežice,
Miran Blažič, Nova vas 
ob Sotli in Ingrid Savnik, 
Pesje,
Rok Jakše, Cerov Log in 
Helena Šašek, Dolenji 
Suhadol,
Igor Špelič in Mateja 
Bobnar, oba iz Trščina,
Peter Žibert, Sv. Vrh in 
Martina Mavrič, Drušče. 

ČESTITAMO!
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SENOVO - V začetku meseca so 
v okolici Senovega v naravo iz
pustili pet mladih sov z zelo za
nimivo življenjsko zgodbo. Zra
sle so namreč iz nebogljenih 
mladičkov, skupaj jih je bilo 
osem, ki so jih v začetku pole
tja našli na Senovem pri pospra
vljanju senika. Najditelji so jih, 
ne vedoč niti, katere vrste ptice 
so, odnesli na veterinarsko po
stajo v Brestanico, kjer so jim 
nudili prvo oskrbo. 
Kot je povedal vetarinar Tomaž 
Cigler, so ugotovili, da gre za 
sove, ki so zelo rade jedle pred
vsem – meso. Ker je bila skrb 
za ptičje sirote precej zahtev
na, so jih kmalu preselili v zave
tišče Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic v Kranju, kjer 
so bile deležne profesionalne oskrbe. Strokovnjaki za ptice so 
ugotovili, da gre za ogrožene in redke pegaste sove, ki rade ži
vijo predvsem v bližini ljudi. Ker gre za redko vrsto ptic, so se 
zanje še posebej potrudili, je povedal Vojko Havliček iz ome
njenega društva, med drugim so jih polagoma pripravili tudi na 
življenje v naravi, kjer si morajo hrano poiskati same. Za vrni
tev v naravno okolje so od osmih mladičkov pripravili kar pet 
mladih, a že odraslih pegastih sov. 
Da jim bo življenje v neizprosni naravi lažje steklo, so jim na 
drevesih uredili domovanja v obliki lesenih hišk. Čeprav so bile 
sprva videti dokaj preplašene, so bile ptice novega doma, pred
vsem pa svobode, očitno kar vesele.  P.P.

Pegaste	sove	spet	na	svobodi

Ena od petih sov, preden 
so jo izpustili na svobodo 
(foto: J. Macur)

PODSREDA - V petek, 5. septembra, so v galerijskih prostorih gra
du Podsreda odprli razstavo Rafaela Samca z naslovom »Prepo
rodi« - postavitve in skulpture iz voska. Samec, rojen leta 1943 v 
Vidmu pri Dobrepolju, se je pred tremi desetletji posvetil izde
lovanju umetniško oblikovanih sveč. Za izjemne dosežke na tem 
področju je dobil celo naziv »mojster umetnostne obrti«. Njego
va dela so vzbudila zanimanje ne le širše, temveč tudi strokovne 
javnosti, razstavlja pa tako doma kot tudi v tujini. Razstavo spre
mlja zloženka, za katero je besedilo prispevala umetnostna zgo
dovinarka Alenka Černelič Krošelj, ki je avtorja predstavila tudi 
na otvoritvi. Dogodek je popestril MePZ Koprivnica. P.P.

Samčeve skulpture iz voska

Polno igrišče krajanov je na
govoril tudi Kozmus ter vidno 
ganjen povedal, da je vedno 
najlepši sprejem doma. Poleg 
glasbenih nastopov ter pija
če in golaža so krajani za Pri
moža pripravili tudi slavno
stno torto. Zlatega metalca 
kladiva so obenem zelo zapo
slili številni, predvsem mlaj
ši udeleženci sprejema, ki so 
želeli skupaj z njim posneti 
spominsko fotografijo ali pa 
dobiti njegov podpis.

Kot je ob tej priložnosti svo
jega brata opisala njegova se
stra Simona Kozmus, je Pri
mož človek, ki vedno rad z 
drugimi deli veselje, proble
mov pa ne. „Od nekdaj je bil 
živahen in nikoli ni mogel biti 
pri miru, z veseljem pa vedno 
da tudi za pijačo,“ je poveda
la. Ker je bilo pri njem vedno 
vse povezano z gibanjem, je 
tako rekoč samoumevno, da 
je postal tako uspešen špor
tnik. „Sicer pa ga zanima ves 
šport. Včasih je celo na skri
vaj igral tenis, čeprav mu je 
njegov trener to prepovedal,“ 
je o svojem bratu še povedala 
Kozmusova.  Kot zanimivost o 
Primožu je še izpostavila, da 
je v osnovni šoli dva meseca 
igral celo klavir, potem pa naj 
bi mu to postalo dolgočasno. 

M. Kerin

VELIKE MALENCE - Na kopališču na Velikih Malencah je 6. sep
tembra v organizaciji MD Zajla iz Krške vasi potekala zabava 
za privržence rock in metal glasbe Zajla Fest '08. Za pestro 
glasbeno dogajanje so poskrbele lokalne skupine Asgard, Me
teora, Walk this way, Broken Arrow in Snowblind. Organiza
torji so poskrbeli tudi za tiste, ki so ob bučnem spodbujanju 
glasbenikov in sproščenem »poplesavanju« pred odrom posta
li žejni. Organizatorji upajo, da bomo skupaj z bandi še naprej 
ustvarjali nepozabne koncerte za zvesto publiko in se zahva
ljujejo vsem, ki so sodelovali pri izvedbi letošnje prireditve.     

Zabava na „zajli“ uspela

Zlatega Primoža veselo 
sprejeli	tudi	doma
PRESLADOL - Zlatega olimpijca Primoža Kozmusa so v sredo, 3. septembra, slo-
vesno pričakali tudi v njegovem domačem kraju Presladol. Pozdravila sta ga tudi 
župan občine Krško Franc Bogovič in predsednik sveta KS Rožno-Presladol Anton 
Bohorč ter mu zaželela veliko športnih ter osebnih uspehov tudi v prihodnje. 

Primož Kozmus med domačini...

...ki so mu podarili „zlato“ kladivo.

KRŠKO – Regional
na razvojna agen
cija Posavje je 12. 
septembra v Kul
turnem domu Kr
ško pripravila ot-
voritev prodajne 
razstave Odtisi aka-
demskega slikarja 
Blaža Vehovarja, 
na kateri je ume
tnik agenciji v zahvalo poklonil sliko. Blaž Vehovar je letos spo
mladi kot štipendist Posavske štipendijske sheme diplomiral iz 
slikarstva na ugledni akademiji v Benetkah. Uvršča se v najmlaj
šo generacijo slovenskih likovnih ustvarjalcev, ki si na domačem 
likovnem prizorišču šele utirajo pot k uveljavitvi. Razstavo je 
odprl Robert Ostrelič, direktor RRA Posavje. V programu sta so
delovala Jože Bogolin in Nina Pirc, štipendista Glasbene šole 
Krško v Posavski štipendijski shemi, ter Nika Tkalec. 

Odtisi Blaža VehovarjaKRAJ izvedbe: KRŠKO   

Četrtek, 18. 09. 2008 ob 16. uri  
Doc.	dr.	Zdenka	Zalokar	Divjak:
Pomen pozitivnih družinskih 
odnosov
OŠ Jurij Dalmatin  KRŠKO 

Četrtek, 18. 09. 2008 ob 17. uri 
Sonja Bobek Simončič, univ.dipl.soc.ped.
Med razvajanjem in postavljanjem 
meja
Vrtec Krško, Šolska ul. 1

Četrtek, 16. 10. 2008 ob 16. uri    
Mateja Petric, univ.dipl.ped.:
Otrok je uspešen, kadar verjame in 
zaupa vase
OŠ Jurij Dalmatin  KRŠKO 

KRAJ izvedbe: BREŽICE

Ponedeljek, 06. 10. 2008 ob 17. uri
Mateja Petric, univ.dipl.ped.:
Starši želimo uspešnega otroka
Osnovna šola Brežice

Četrtek, 09. 10. 2008 ob 17. uri
Doc.	dr.	Zdenka	Zalokar	Divjak:  
Družina in vrtec v skupni nalogi za 
odgovorno odraščanje
Vrtec Mavrica Brežice

Ponedeljek, 13. 10. 2008 ob 17. uri
Ivanka	Rupret	univ.dipl.soc.ped.:		                 
Napotki za varno mladost 
Osnovna šola Brežice

KRAJ izvedbe: SEVNICA

Ponedeljek, 29. 09. 2008 ob 16. uri
Doc.dr.	Zdenka	Zalokar	Divjak:
Pogovor v družini je pomemben
Osnovna šola Savo Kladnik

Torek , 07. 10. 2008 ob 16. uri    
Mateja Petric, univ. dipl. ped:
Odraščanje je včasih naporno
Osnovna šola Savo Kladnik

Četrtek, 16. 10. 2008 ob 17. uri
Doc.	dr.	Zdenka	Zalokar	Divjak:
Družina in vrtec v skupni nalogi za 
odgovorno odraščanje
Vrtec Sevnica – v Kulturni dvorani 
Sevnica

VABIMO VAS NA brezplačna predavanja za starše – za izvedbo katerih smo bili izbrani na javnem 
razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve - Programi v podporo družini 2008 z naslovom: 

VZGAJAMO Z ZGLEDOM

»Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Občine Krško in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.«

MESTNI ATRIJ BREŽICE
petek, 19.9.2008, ob 19. uri:
koncert skupine 
SRCA IN STRUNE

SEVNICA – V Lekos Galeriji Ana je potekala v četrtek, 4. septem
bra, otvoritev slikarske razstave Pozitiven pogled. S svojimi li
kovnimi deli se je predstavila amaterska slikarka Dragica Sov-
dat, ki je z veliko pozitivne energije in z zaupanjem v življenje 
skupaj z družino premostila težke dni. Na platno svojega življe
nja in na slikarsko platno je vnesla svetle barvne tone z veliko 
optimizma in pozitivnega odnosa do dogodkov, ki so se in se še 
bodo odvijali na njeni življenjski poti. Več kot besede povedo 
njene slike, ki so tople, nežne, polne radosti in koprnenja po 
ustvarjalnih trenutkih ter brezskrbnostih. Smilja Radi

Življenje je lahko cvetoče 
polje…
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Odločil sem se 
kandidirati za po-
slanca in župana 
v občini Sevnica, 
ker mi ni vsee-
no za našo sku-
pno prihodnost, 
za prihodnost ob-
čine Sevnica. S 
trdim delom, z 
zagnanostjo in 
z močno ekipo 
nam lahko uspe 
Sevnico pripeljati 
na pravo pot – na 
pot uspešne ob-
čine, ki bo pome-
nila vsem napre-

dno, prijazno in privlačno družbeno okolje; občine, ki bo 
vsem nudila enake možnosti; občine, v kateri bomo vsi ži-
veli človeka dostojno življenje.
Izkoristiti je treba priložnosti, ki se ponujajo, in od-
govoriti na izzive prihodnosti!

Tretja razvojna os Sooblikovali bomo pogoje, da bo ce-
sta, imenovana tretja razvojna os, zgrajena v optimal-
nem času z optimalnimi sredstvi in na način, ki bo po-
sameznim sredinam – tudi občini Sevnica omogočal 
najhitrejše možne pozitivne ekonomske in sociološke 
učinke. Celotno traso je potrebno predstaviti širši jav-
nosti in izvesti celotno analizo vplivov umestitve trase 
v prostor. Pri vsem tem mora občinsko vodstvo odigrati 
aktivno ter povezovalno vlogo znotraj regije in države.
Izkoriščanje HE za razvoj našega okolja S tem 
bomo vzpodbudili pripravo in realizacijo projektov, ki 
bodo temeljili na teh resursih in zagotavljali nove razvoj-
ne učinke - zaposlitev, podjetniške aktivnosti, šport in re-
kreacija.
Mladim družinam omogočiti stanovanja Soobliko-
vali bomo politiko, ki bo zagotavljala tudi v Sevnici izgra-
dnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine. V Sevnici 
je nujno potrebno umestiti v prostor območje za pozida-
vo z modernimi večstanovanjskimi stavbami, v katerih 
bo na voljo tudi dovolj neprofitnih enot. Ustanoviti je po-
trebno občinski stanovanjski sklad, ki bo pregledno go-
spodaril s stanovanji.
Ustvarili bomo pogoje za hitrejši razvoj gospo-
darstva in podjetništva in s tem mladim ponudi-
li večje možnosti zaposlitve Zbiranje in posredovan-
je konkretnih pobud upravnim enotam, davčni upravi in 
občinski upravi glede odpravljanja administrativnih ovir, 
spodbujanje povečevanja deleža visoko izobraženih ka-
drov v gospodarstvu itd.
Izboljšati podobo javnega podjetja – Komuna-
la Sevnica Javna komunalna služba Sevnica ne dosega 
standardov opremljenosti in ne sledi potrebam gospo-
darskega razvoja. Za uspešno delovanje podjetje pot-
rebuje novo stavbo, novo podobo, postaviti je potreb-
no visoke standarde glede urejenosti in videza ožjega 

1.

2.

3.

4.

5.

mesta Sevnica ter na splošno dvigniti nivo podjetja nad 
povprečnimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.
Uvesti dodatne subvencije s strani občine (do 
20%) pri uvajanju koriščenja obnovljivih virov  
energije v gospodinjstva Vgradnja toplotnih črpalk, 
sončni kolektorji, fotovoltaika, zemeljske vrtine, bioma-
sa itd. S tem bomo pospešili vgradnjo omenjenih naprav 
ter razbremenili okolje in privarčevali energijo.
Narediti Sevnico zopet konkurenčno z ostalimi 
slovenskimi mesti Potrebne so nove študije prostorske 
zasnove mesta, kjer se bomo vsi občani skupaj odloči-
li, kaj Sevnica potrebuje za nov razvojni ciklus pozidave 
(tako industrijske kot tudi stanovanjske).
Kaj narediti, da bodo plače višje? Potrebno je ustva-
riti pogoje za razvoj bolje plačanih delovnih mest, pod-
preti perspektivne projekte in uspešne delodajalce ter 
privabiti hitro rastoča in perspektivna podjetja v občino. 
Vodenje aktivne regionalne politike Povezovanje z 
ostalimi posavskimi občinami na vseh skupnih področjih 
- prostor, gospodarstvo, energetika itd.
Izkoristiti priložnost podeželja Raziskava možno-
sti večjega razvoja turizma, sonaravni razvoj podeželja, 
ustvariti pogoje za uvedbo ekološkega kmetijstva v ob-
čini Sevnica, ki bi nam omogočalo črpanje sredstev iz 
evropskih strukturnih skladov (npr. pridelava zdravilnih 
zelišč, bio pridelava sadja in zelenjave, izkoriščanje le-
snega potenciala v okolju, ureditev vseh vodnih virov – 
predvsem hudourniških).

Zaupajte mi! V preteklosti sem se pri razvojnih pro-
jektih že dokazal, rad bi se dokazal tudi v prihodno-
sti - za naš skupni in lepši jutri!

Zdravko Mastnak
ZARES kandidat za POSLANCA 
in ŽUPANA v občini SEVNICA
GSM: 041 690 136
E-mail: zdravko.mastnak@zares.si
Splet: www.zdravko-mastnak.si 

Vabim vas na zaključno predvolilno prireditev z 
NUŠO DERENDA pod šotorom na igrišču ob bazenu, ki 
bo v petek, 19. 9. 2008, s pričetkom ob 18. uri. 

Za otroke bodo organizirane strokovno vodene otroške 
delavnice ter napihljiv skakalni grad. Vsi otroci v sprem-
stvu staršev bodo obdarjeni s šolskimi potrebščinami (z 
nahrbtniki, s peresnicami, s svinčniki ter z ostalimi prese-
nečenji).

Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno, nov mošt, koline...  
Prireditev bo tudi v primeru dežja!

6.

7.

8.

9.

10.

5
VOLITVE 

V DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
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NA VOLITVE, 
ZA ŠE BOLJŠO SLOVENIJO!
Pogosto slišimo, da je politika nekaj slabega, zato ni za po-
štene ljudi. Zadnji dogodki v zvezi z oklepniki Patria takšno 
stališče le še krepijo, zato obsojam tiste, ki v interesu boja za 
oblast blatijo našo domovino izven njenih meja, doma pa v 
predvolilnem času preusmerjajo pozornost od realnih problemov in izmenjave mnenj o prihodno-
sti in razvoju Slovenije.

Prepričan sem, da je zavajanje oziroma ignoranca volivk in volivcev najbolj prisotno v stranki Social-
nih demokratov, katere člani brez dokazov blatijo sedanjo vlado in državne institucije, namesto da 
bi dali državljanom konkretne odgovore na njihove probleme in ne gole obljube. Nekateri kandida-
ti drugih strank to samo potrjujejo, saj se jim na primer ne zdi vredno odgovarjati na tehtna vpra-
šanja lokalne civilne družbe, ki smo jih prejeli vsi kandidati od društva Zeleni Krog Krško, kar je raz-
vidno na njihovi spletni strani. 

Osebno si želim, da bi dobila beseda politika tisti prizvok, ki ji pripada po pomenu grške besede po-
liteia, kar pomeni državo, tudi vladanje, v širšem pomenu pa prizadevanje za skupno dobro. Skupno 
dobro za Novo Slovenijo predstavlja vse, kar z ozirom na človekovo dostojanstvo in njegovo osebno 
svobodo lahko pripomore k sožitju, strpnosti in solidarnosti med člani družbene skupnosti.

Vidimo lahko, da je v politiki, torej pri prizadevanjih za skupno dobro, zelo pomemben prispevek 
vseh ljudi dobre volje in še posebej kristjanov. Poleg vsakodnevnih prizadevanj za dobre medseboj-
ne odnose, medsebojno pomoč, delovne uspehe, trdne družine in ohranjanje narodne identitete 
lahko naredimo še nekaj več. Z aktivnim, pogumnim in ponosnim sodelovanjem v volilni kampanji, 
z udeležbo in izborom kandidatov, ki so po človeški, strokovni, moralni in delovni plati najprimer-
nejši za odgovorno državniško službo v slovenskem parlamentu, lahko pripomoremo, da bodo vre-
dnote, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, varnost, skrb za zdravje, zdravo okolje, skrb 
za otroke, mladino, starejše, skrb za družine in razvojno naravnana podjetnost, prevladale nad dru-
gimi interesi.  
Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka se zavzema za še boljšo Slovenijo, za deželo vrednot, 
kjer bo lahko posameznik z lastnim prizadevanjem, trudom in poštenim delom uresničil svoje cilje 
in nadalje prispeval k prizadevanjem za skupno dobro. 

Spoštovane volivke in volivci, verjamem v vašo pravilno odločitev za ŠE BOLJŠO SLOVENIJO, 
zato Vas prosim, da na volitvah 21. septembra glasujete za NOVO SLOVENIJO.

JANEZ POŽAR, kandidat za poslanca Nove Slovenije

10

LAH
Damjan

Tvoj glas naj bo tudi Moj glas
in Moj glas naj postane Tvoj glas

- Najin glas pa mora postati 
glas nas Vseh.

Pridi, združimo glasove,
saj združeni zmoremo vse.

1
Naročnik: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana 

Naročnik: SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS - Stranka mladih Slovenije, SLS, Beethovnova 4, Ljubljana Naročnik: Nova Slovenija, Cankarjeva 11, Ljubljana
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Drage volivke in volivci.

Rodil sem se 1961 leta. Sem diplomirani eko-
nomist, letos sem zaključil specialistični podi-
plomski študij managementa. Svojo poklicno 
pot sem začel na GG Brežice, jo nadaljeval 
na Hidrometeorološkem zavodu RS – danes 
Agencija RS za okolje kot vodja radarskega 
centra na Lisci. Pred štirimi leti sem bil izvoljen 
za poslanca v Državni zbor RS.

Aktivno sem sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, sem tudi  veteran vojne  
za Slovenijo.

ZAKAJ SDS:
ker sledimo našim trajnim vrednotam:  svobodi, pravičnosti, poštenju in so-
lidarnosti;
ker je za nas vsak človek najpomembnejši;
ker se zavzemamo za ohranitev zdravega življenjskega okolja;
ker imamo radi Slovenijo.

MOJA VIZIJA PRIHODNOSTI:
zavzemati se za čim boljšo zaposljivost ljudi in uspešno gospodarsko rast;
enakomernejši razvoj Slovenije, kar lahko dosežemo z ustanovitvijo pokrajin;
delovati v skladu s pozitivnimi vrednotami za še boljše življenje vseh; 
zagovarjati medsebojno sožitje in spoštovanje vseh ljudi, ker to omogoča 
boljšo skupno prihodnost.

Spoštovani,
pred štirimi leti ste nam zaupali, da Slovenijo popeljemo po novi poti.  Danes ima 
Slovenija visoko gospodarsko rast, evropsko primerljiv izobraževalni sistem, prija-
zno in učinkovito državno upravo, stimulativno davčno okolje in najnižjo brezposel-
nost  doslej. V tem obdobju se je izboljšalo stanje upokojencev,  vsako leto se rodi 
več otrok. Slovenija je danes na pravi poti.

Vaš glas zame in za Slovensko demokratsko stranko nas zavezuje, da Slovenija 
na tej poti tudi ostane. Za blaginjo vseh in vsakogar. 

                                                                                        Vaš kandidat za poslanca 
                                                                                                                 Stane PAJK

V BISTVU SMO NAJBOLJ[I!
Naro~nik oglasa: Slovenska nacionalna stranka, Tivolska 13, Ljubljana

Vanja Veseli~,
Va{a kandidatka za poslanko
v Dr`avnem zboru Republike Slovenije
v petem volilnem okraju v {esti volilni enoti.

8

Silvester Seni~ar,
Va{ kandidat za poslanca
v Dr`avnem zboru Republike Slovenije
v sedmem volilnem okraju v {esti volilni enoti.

Du{an [i{ko,
Va{ kandidat za poslanca

v Dr`avnem zboru Republike Slovenije
v {estem volilnem uokraj v {esti volilni enoti.

8
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Naročnik: Socialni demokrati, Levstikova 15, 1000 Ljubljana
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mag. Damjana 
Petavar Dobovšek

mag. Damjana 
Petavar Dobovšek

MOJA VIZIJA PRIHODNOSTI:
uresničevati pravico do spodobnega življenja za vse;
izvedba projekta tretje razvojne osi, kar bo omogočilo števil-
ne priložnosti v določenem okraju ob upoštevanju legitimne 
volje ljudi;
povezava ustvarjalnosti in zasebnega sektorja ter pravična po-
razdelitev kapitalske koristi;
za pravično ceno dela;
regionalizacija države, da dosežemo enakomernejši razvoj in 
več pristojnosti lokalni samoupravi. 

V okraju, kjer kandidiram, je doma zdraviliški turizem, podje-
tništvo, podeželje in posameznik, zato so 

MOJE PRIORITETE:
razvoj zdraviliškega turizma, destinacijskega turizma in post-
bolnišničnega zdravljenja,
skrb za starejše, onemogle in invalide ter pomoč pri uvelja-
vljanju njihovega pravnega statusa,
aktivna vloga pri ustvarjanju ugodnega davčnega okolja za 
vlaganje v razvoj gospodarstva in podjetništva,
vlaganje v razvoj poddeželja, kar bo zmanjšalo socialne razli-
ke in demografsko ogroženost. 

Spoštovani,
pred štirimi leti ste nam zaupali, da Slovenijo popeljemo po 
novi poti. Danes ima Slovenija visoko gospodarsko rast, evrop-
sko primerljiv izobraževalni sistem, prijazno in učinkovito dr-
žavno upravo, stimulativno davčno okolje in najnižjo brezposel-
nost doslej. V tem obdobju se je izboljšalo stanje upokojencev, 
vsako leto se rodi več otrok. Slovenija je danes na pravi poti.

Vaš glas zame in za Slovensko demokratsko stranko 
nas zavezuje, da Slovenija na tej poti tudi ostane. Za 
blaginjo vseh in vsakogar. 

Damjana PETAVAR DOBOVŠEK, mag. upravnih ved

Vo l i t e  S D S !  Vo l i t e  š t .  1 5  !

•
•

•

•
•

•

•

•

•

Naročnik: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana

VERJAMEMO v odličen program stranke za var-
nejšo prihodnost nas vseh, zato tudi sprejema-
mo odgovornost za spremembe.

Naši cilji so:

prijaznejši gospodarski razvoj brez 
nepotrebnega uničevanja okolja
boljše življenje vsem, ne le bogatim, 
kot je bilo to doslej, zato

mladim dati ugodnejše pogoje 
za pridobitev stanovanja 
omogočiti brezplačno otroško varstvo 
ohraniti in zagotoviti kakovost 
javnega zdravstva in šolstva
dvigniti minimalno plačo 
in prag revščine
starejšim zagotoviti dostojno življenje

država brez strahu in brez delitev 
državljank in državljanov na naši-vaši
zaposlovanje in napredovanja 
brez političnega kadrovanja 
zatiranje vseh oblik kriminala 
brez politiziranja za vsakodnevne 
politične potrebe

Glas za Socialne demokrate je glas 
za skupno boljšo pot v bodočnost!





◦

◦
◦

◦

◦






Zavzemal se bom za:
dvig socialne ravni in zmanjšanje 
revščine,
dodatno davčno razbremenitev 
državljanov in gospodarstva,
ponovno uvedbo davčnih olajšav za 
investcije,
ustrezna finančna nadomestila zaradi 
prisotnosti energetskih objektov NEK,
ustrezna nadomestila s strani države, 
zaradi uporabe zemljišč v vojaške 
namene,
nov gospodarski zagon in 
zaposlitvene perspektive mladih,
izboljšanje zdravstvenega varstva in 
odpravo čakalnih dob,
kulturo političnega dialoga in 
depolitizacijo družbe,
preseganje političnih delitev med 
Slovenci,
zmanjšanje represije v prometno 
varnostni politiki,
povečanje obsega nepovratnih 
sredstev za vlaganje v alternativne 
vire energije. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prava izbira 
za hitrejši 

razvoj 
občine 
Brežice

Naročnik: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana

Kandidat LDS Brežice

Ferdo
PINTERIČ1
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KRVODAJALSKA AKCIJA 
Darujmo kri, rešujmo življenja

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo 
zdravilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, 
preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To 

omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju 
lahko pomagamo le ljudje med seboj. 

Krvodajalstvo je odsev človečnost, ki temelji na 
načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti.

Ali ste vedeli?
Dnevno v Sloveniji potrebujemo 400 krvodajalcev, da 
rešimo življenja bolnikov in ponesrečencev, ki nujno 

potrebujejo kri.

Vsi, ki želite  pomagati, lahko darujete kri, če 
izpolnjujete osnovne pogoje za krvodajalca. 

Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 
let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko 
dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece.

Vabimo vas, da se pridružite krvodajalski akciji, ki bo

v ponedeljek, 22. septembra 2008 od 10. do 15.30 in
v torek, 23. septembra 2008 od 8. do 12.30 v 

Mladinskem centru Brežice.

Krvodajalsko akcijo organizira Območno združenje  
Rdečega križa Brežice.

Krvodajalsko akcijo podpira tudi Občina Brežice.

Darujmo kri, rešujmo življenja!

Situacija mesta La Seu d’Urgell 
je podobna kot v Brežicah, saj 
se staro mestno jedro nadalju
je v športni park, ki nudi go
stoljubje tako domačinom kot 
turistom. Stezo z vodo napaja 

bližnja reka, na kateri se na
haja hidroelektrarna. Projek
tant centra in  vodja centra sta 
predstavila pomemben vpliv 
centra na razvoj turizma me
sta in bližnje okolice. 
Prenos ideje o izvedbi ka
jakaške proge, kot je v Seu 
d’Urgellu, na območje predvi
dene HE Brežice, je v tehnič
nem smislu vsekakor mogoč, 
saj bodo z izgradnjo HE Breži
ce podani osnovni tehnični po
goji, to je na voljo bo ustrezen 
padec na primernem mestu in 
tudi potrebne vodne količine, 
pravijo na HSE. Seveda pa bo
sta upravljavca bodočih objek
tov, HE in kajakaške proge, 

Obisk	olimpijskega	centra	
La Seu d’Urgell
Župan občine Brežice Ivan Molan si je skupaj s predstavnikom Kajakaške zveze Slovenije, predstavnikoma podje-
tij HSE in HESS, predstavnico komisije za hidroelektrarne ter predstavnikom Inštituta za ribištvo Slovenije ogledal 
primer umetne kajak steze ob hidroelektrarni v španskem mestu La Seu d’Urgell. Sprejel jih je projektant centra 
Ramonom Ganzet Sole, ki je sodeloval tudi pri načrtovanju kombinirane kajak in ribje steze v Braziliji in na Kitaj-
skem. Predlog za ureditev takšne kombinirane steze je bil dan tudi pri umeščanju HE Brežice v okolje. Idejo ka-
jak steze ob HE Brežice močno podpira tudi Kajakaška zveza Slovenije. 

morala pred tem definirati in 
pravno formalno uskladiti vrsto 
skupnih točk in vprašanj, ki se 
nanašajo na izvedbo in delova
nje ter upravljanje obeh teh
ničnih objektov.

O olimpijskem centru
Center je bil postavljen leta 
1991 za potrebe olimpija
de v Barceloni. Z izgradnjo 
HE in umetne steze so uredi
li tudi poplavnost tega obmo
čja, kjer je reka pogosto po
plavljala. Upravljavci centra 
so športno ponudbo nadgra
dili s turistično ponudbo, saj 
je bil športni center, ki deluje 
na način naših javnih zavodov, 
ustanovljen z namenom, da 
svoje delovanje financira sam 
s svojo dejavnostjo. Turistič
ni del tako sofinancira športni 
del centra, ki ga letno obišče 
150.000 gostov. Pri turizmu so 
bili pozorni na tri stvari – ra

zvoj naravnega parka v bliži
ni, obnova in ureditev stare
ga mestnega jedra in razvoj 
športih aktivnosti v parku (po
leg kanujev, rafta, tudi canyo
ning, kolesarstvo, pohodni

štvo, tek na smučeh pozimi). 
V centru zagotavljajo dovolj 
vode za funkcioniranje kajak 
steze skozi celo leto (800 m 
steza za kajak na mirnih vo
dah, 500 m steza za kajak ste
zo na brzicah s 6,5 m padcem 
in pretokom do 15m/s). Po
sebnost steze je HE, ki proi
zvaja elektriko tudi za center. 

Uspešna kombinacija kajak 
steze in ribje steze na reki 
Parana
Načrtovalci kajak steze v Špa
niji so predstavili tudi uspe
šen projekt izvedbe kajak ste
ze na že obstoječi ribji stezi 
na pregradi hidroelektrarne 

na reki Parana v Braziliji. Bra
zilska ribja steza, ki je hkra
ti tudi kajak steza, posnema 
naravni tok reke s tolmuni, ti 
ribam omogočajo prehod po 
stezi. Da je kombinacija ri

bje in športne steze v Brazili
ji uspešna, dokazujejo znan
stveniki, ki redno spremljajo 
migracije rib. 
Na Zavodu za ribištvo Sloveni
je so prepričani, da je bilo sre
čanje s projektantom športne
ga centra, ki je sodeloval pri 
izvedbi kajak steze na že ob
stoječi ribji stezi na pregradi 
hidroelektrarne v Braziliji, ko
ristno. Pridobljene informacije 
bodo inštitutu v veliko pomoč 
pri strokovni presoji umestitve 
kajakaške steze v kombinaciji 
s prehodom za vodne organiz
me ob pregradi predvidene hi
droelektrarne Brežice.

Vir: Občina Brežice

Delovno srečanje s projektantom steze

Projekt, ki je umeščen v vas 
Velike Malence, je predsta
vil investitor – podjetnik Emil 
Arh. Ta je začel marca 2008 
z izgradnjo prvih treh samo
stojnih enostanovanjskih hiš. 
Uporabna površina teh hiš se 
giblje od 154,45 do 162,94 
m2. Vsaka hiša pa ima tudi do
datno garažo v izmeri 20,20 
m2. Ker se zavedajo, da je 
pomembna skrb za okolje, bo 
imela vsaka hiša svojo lastno 
čistilno napravo, celotno na
selje pa bo ogrevano na plin. 
Za gradnjo uporabljajo kvali
tetne gradbene materiale, ki 
imajo odlične toplotno-izola
cijske lastnosti, kar pozneje 
pomembno prispeva k nižjim 
življenjskim stroškom. 

Za projekt izgradnje samo
stojnih enostanovanjskih hiš 
so se v podjetju odločili, ker 
menijo, da je za razvoj kraja, 
občine in države pomembno, 
da se razvija tudi podeželje. 
Dandanes si vedno več lju
di želi, da bi se iz mest uma
knili na podeželje. V podjetju 

Predstavitev	projekta	racionalna	in	
okolju prijazna pozidava podeželja
Župan občine Brežice Ivan Molan se je skupaj z ministrom za gospodarstvo mag. Andrejem Vizjakom 
udeležil predstavitve zanimivega projekta racionalne in okolju prijazne pozidave podeželja. Gre za 
projekt podjetnika Emila Arha, ki načrtuje izgradnjo urejenega naselja 12 enostanovanjskih hiš, zgraje-
nih iz kakovostnih materialov, ki zagotavljajo nižje življenjske stroške bivanja. Hiše bodo z lastnimi či-
stilnimi napravami, ogrevanjem na plin, okolje pa ponuja tudi obilo možnosti za rekreacijo, saj so loci-
rane v bližini gozda in reke Krke. 

sledijo tudi trendu povpraše
vanja po enostanovanjskih hi
šah, ki niso prevelike in so v 
mirnem in ljudem prijaznem 
okolju. Pri tem izhajajo iz la
stne izkušnje - spoznanje da 
je prijetno živeti v urejenem 
naselju in blizu neokrnjene 
narave.

Župan Ivan Molan je česti
tal podjetniku in dejal, da 

Občina Brežice podpira pro
jekte lokalnih podjetij, ki se 
trudijo za skladen razvoj po
deželja, hkrati pa tudi širi
jo svojo dejavnost in omogo
čajo zaposlitve v naši občini. 
Predstavitve projekta se je 
udeležil tudi domačin, seda
nji minister za gospodarstvo, 
mag. Andrej Vizjak. Pozdra
vil je projekt naravnan k skr
bi za okolje in tudi sam podal 

nekaj predlogov za ekološko 
gradnjo. 

Vir: Občina Brežice

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v obči
ni Brežice se aktivno rešuje, prva vračila vlaganj bodo upravi
čencem nakazana že v letošnjem letu. Ko bodo nakazana vsa 
odobrena povračila upravičencem, bodo preostala sredstva 
namenjena izključno za investicije v infrastrukturo na obmo
čju posameznih krajevnih skupnosti, kjer so bile zbrane. 
Občinska komisija za vračilo vlaganj v javno telekomunikacij
sko omrežje je na sestanku sprejela dogovor o končni izde
lavi seznamov upravičencev in načinom izplačila posamezni
kom priznanega vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje 
(JTO). Občina je do sedaj prejela 18 poravnav o vračilu vla
ganj, od tega je bila ena zavrnjena, nekaj zadev pa je še v 
obravnavi na Državnem pravobranilstvu. 

Način izplačil
Občina Brežice bo obvestila KS, ko bo po podpisu poravnav 
na račun prejela sredstva poravnave. KS bodo obstoječe se
zname upravičencev izpolnile in potrdile (verificirale). Sred
stva za vračilo vlaganj, ki bodo prišla na račun Občine Brežice, 
bodo nakazana na KS in na osebne račune upravičencev, kot 
bo to razvidno iz sklepa sveta KS in potrjenih seznamov upra
vičencev. Za potrebe nakazil bodo KS pozvale krajane, da na 
sedež KS prinesejo fotokopijo osebnega dokumenta in številke 
tekočega računa. Pridobljena sredstva bodo končnim upravi
čencem povrnjena v deležu, ki bo sorazmeren njihovim vlaga
njem. Upravičenci bodo obveščeni na krajevno običajen način, 
in sicer bodo končni seznami upravičencev objavljeni na ogla
snih deskah posameznih KS in na oglasni deski občine Brežice.

Potek aktivnosti za vračanje vlaganj  
v javno telekomunikacijsko omrežje
Postopki za vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje v 
občini Brežice so se začeli že pred 6 leti. Najzahtevnejši del 
celotnega postopka je bilo dokazovanje vlaganja, kar je izje
mno zahteven postopek, saj so nekatera vlaganja trajala več 
let, hkrati pa ni bilo dovolj dokumentacije za dokazovanje vla
ganj. Navodila in zakonodaja gleda vračanja vlaganj so kom
pleksna, saj so bila sproti dopolnjevana. 
Vloge za vračilo vlaganj so se začele reševati na pristojnem 
pravobranilstvu šele v letu 2008, v naši občini je dalo zahtevke 
za vračilo okoli 3500 upravičencev v okviru krajevnih skupno
sti.  Postopek vračanja vlaganj je že v zaključni fazi, poravna
ve že prihajajo v podpis na Občino. Načrtuje se, da se bodo 
prva izplačila začela že v letošnjem letu. 

Vir: Komisija za vračilo vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje Občine Brežice

Prva vračila vlaganj že letos

OBVESTILO	
o zbiranju in odvozu zapuščenih vozil v občini Brežice

Občane občine Brežice obveščamo, da bo pred izdajo Uredbe o ravnanju z izrabljenimi motor
nimi vozili v mesecu septembru organizirana akcija brezplačnega prevzema zapuščenih vozil iz 
lokalnih skupnosti. 
Občane prosimo, da nam sporočijo čim več lokacij takšnih zapuščenih vozil, da jih evidentiramo 
in posredujemo seznam podjetju Karbon, ki bo poskrbelo za brezplačni odvoz teh vozil. 

Lokacije zapuščenih vozil lahko sporočite na Oddelek za gospodarske javne službe in gospo
darske zadeve občine Brežice - na telefonsko številko 07 49 91 511 ali na e-naslov mladen.
arnsek@brezice.si. 

Predstavitve se je udeležil tudi minister za 
gospodarstvo

Kajak steza v centru d'Urgell
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Na Institutu za konservator
stvo in restavratorstvo ter 
Gasilski zvezi Krško so raz
stavo pripravili z namenom, 

da se jo pojmuje kot del var
stva pred požari in kot način 
zaščite kulturne dediščine 
pred njihovimi neposredni
mi in posrednimi posledica
mi, kot primerno izhodišče 
za pripravo skupnega pro
grama delovanja odgovornih 
dejavnosti pri vseh stopnjah 
zaščite in reševanja, hkra
ti pa, da se s pričujočo raz
stavo okrepi zavest o potre
bi po preventivnih nalogah 
in strokovnem pristopu pri 
ukrepih reševanja v prime
ru požara. Po besedah pri
pravljalca razstave dr. Josi-
pa Korošca, na podlagi vse 
pogostejših vremenskih ujm, 
ki se prepletajo z civilizacij
skim razvojem, demografsko 
širitvijo in klimatskimi spre
membami, že lahko govori

mo o globalni ogroženosti, 
pri čemer se tudi v Sloveniji, 
ki je prepoznavna po razno
vrstnosti dediščine, srečuje

mo z vsemi njenimi najbolj 
agresivnimi vrstami: popla
vami, plazovi, požari, ve
trovi in podobno. Razstavo, 
ki jo je v sodelovanju z vod
stvom GZ Krško oblikoval dr. 
Josip Korošec iz Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, je odprl podsekre
tar na Ministrstvu za okolje 
in prostor dr. Miroslav Pregl, 
ob spremljajočem kulturnem 
programu, ki ga je pripravila 
zasedba Trio Planika, pa sta 
o pomenu varstva pred na
ravnimi in drugimi nesreča
mi zbranim spregovorila tudi 
Slavko Šribar, predsednik 
Gasilske zveze Krško, in An-
ton Koren, predsednik Ga
silske zveze Slovenije.

Bojana Mavsar

od države že prejela 172.000 
evrov solidarnostne pomoči. 
Župan Franc Bogovič poudar
ja, da bo Občina Krško ta zne
sek v celoti namenila odpravi 
posledic pri tistih posamezni
kih, katerih objekti so bili naj
bolj poškodovani. „Sredstva 
nameravamo med upravičen
ce razdeliti do konca tega me
seca,“ še dodaja župan. 

Želja pobudnikov je spodbudi
ti uporabo nemotornih in jav
nih prometnih sredstev, pro
movirati zdrav način življenja 
in povabiti k sodelovanju čim 
večje število mladih mešča
nov in meščank. Osrednji cilj 
akcije je osveščanje šolske 
mladine o varnosti v prome
tu, promocija kolesarjenja in 
pohodništva ter prispevanje k 
čistejšemu okolju.

ZADIHAJMO S POLNIMI PLJU-
ČI je naslov tokratne tradi
cionalne pobude evropskega 
tedna mobilnosti, v okviru ka
terega tudi v naši lokalni sku
pnosti usmerjamo dejavnosti 
za varovanje okolja in zdrav
je ljudi.  Občane in občanke 
želimo nagovoriti k zavesti, 
da manj prometa izboljšu
je tudi kakovost življenja na 
drugih področjih. Da bi čim 
več ljudi dan preživelo brez 
avtomobila, bo Občina Krško 
poskrbela, da bo v ponede-
ljek, 22. septembra mestni 
avtobus vozil brezplačno.

V akcijo bodo poleg SPV obči
ne Krško vključeni: Občina Kr
ško, Postaja policije Krško, vse 
osnovne šole v občini Krško, Vr
tec Krško, Mladinski center Kr
ško, Kostak d.d. Krško, Klub 
Zvezda, Agencija Punkt, Za
vod Regio, prevoznika v jav
nem prevozu Izletnik, PE Krško 
in Integral Brebus Brežice ter 
ostali. V ponedeljek dopoldan 
se bodi mladi (in ne samo mla
di) iz cele občine družili in za

Komisije podale končno oceno škode po neurju

Pomoč države bo Občina Krško 	
v	celoti	namenila	posameznikom
Komisije za popis škode po neurju, ki je občino Krško prizadelo 15. avgusta, so podale skupno poročilo 
o škodi na stanovanjskih in gospodarskih objektih, na infrastrukturi in v kmetijstvu.  22. septembra bo 
o povrnitvi dela sanacijskih stroškov odločal tudi Občinski svet Občine Krško.  Sredstva, ki jih je Občina 
prejela od države, bo v celoti namenila sanaciji najbolj poškodovanih stanovanjskih objektov in gospo-
darskih poslopij občanov in občank. 

Skupna ocena škode na infra
strukturnih objektih znaša ne
kaj več kot pol milijona evrov, 
na 262  objektih, ki jih je po
pisala komisija, pa je škoda 
ocenjena na 1,1 mio evrov. 

Komisija za oceno škode na 
kmetijskih kulturah je zbrala 
280 prijav tistih, ki so škodo 
utrpeli v tekoči kmetijski pro
izvodnji. Na 84 hektarjih je 
komisija ugotovila, da je pri
delek popolnoma uničen, na 
ostalih 700 hektarjih pa del
no. V desetih primerih je ujma 
povsem uničila plastenjake in 
tunele, v katerih se pridelu
je zelenjava. Neurje s točo je 
posledice pustilo tudi na 380 
hektarjih gozdnih površin.

O zagotovitvi sredstev za od
pravo posledic neurij v leto
šnjem letu bo na seji 22. sep
tembra odločal tudi Občinski 
svet občine Krško. V letu 2008 
je občino Krško neurje s točo 
prizadelo že večkrat, v mese

cu juniju, juliju in avgustu. 
Ker je bilo potrebno po vsa
kem neurju ponovno vzpo
staviti stanje predvsem na 
cestah, občinska uprava pre
dlaga, da se sredstva za sana
cijo zagotovijo iz proračun
ske rezerve v višini 280.000 
evrov. Denar bo Občina pora
bila za povrnitev stroškov sa

nacije, ki je potekala na oko
li 40 poškodovanih cestnih 
odsekih v različnih Krajevnih 
skupnostih, zagotovila plačilo 
del, ki so jih pripadniki sil za 
zaščito in reševanje ter dru
ge intervencijske ekipe izve
dli takoj po neurju.

Občina Krško je za odpravo 
posledic avgustovskega neurja 

Evropski	teden	mobilnosti	v	Krškem	

22. septembra zadihajmo s polnimi 
pljuči v mestu brez avtomobila
Občina Krško se je tudi letos priključila številnim evropskim in slovenskim mestom v pobudi Evropskega 
tedna mobilnosti, ki se je začel pred dvema dnevoma. Tudi Krško bo v ponedeljek, 22. septembra ponov-
no MESTO BREZ AVTOMOBILA.  Osrednja prireditev bo potekala na CKŽ, pri klubu Zvezda, v starem me-
stnem jedru Krškega od 7.  do 12. ure. Na sploh pa ste vabljeni, da akcijo podprete vsi občani in občanke 
ter se po opravkih ali v službo na ta dan odpravite s kakšnim drugim prevozom in avto pustite doma.  

bavali v starem mestnem jedru 
Krškega. Risali bodo na asfaltu 
ter kako drugače ustvarjali in 
poskrbeli za drugačen utrip kot 
ga je sicer vajeno staro mestno 
jedro. Za ves promet bo zaprt 
del Dalmatinove ulice od stav
be bivše prodajalne Trgoavto 
do križišča Dalmatinove s CKŽ 
in naprej do križišča CKŽ s Šo
fersko ulico pri gostilni Murko.

Vse občane, ki stanujejo na 
območju prometne zapo
re, Občina Krško prosi, da 
ta dan umaknejo svoje av
tomobile na za to določena 
mesta ter da nakupe opra
vljajo peš ali s kolesom. Pro
simo jih tudi za razumeva
nje in podporo akciji, ki bo 
potekala le v dopoldanskem 
času. Svoje avtomobile lah
ko parkirajo na naslednjih 
lokacijah: parkirni prostor 
pred občino Krško, pod po

licijo, na Bohoričevi ulici in 
pri zaklonišču, na CKŽ, od 
gostilne Murko naprej obo
jestransko in na Hočevarje
vem trgu.

Vse, ki imajo na območju 
prometne zapore službene 

obveznosti in vse občane, ki 
imajo namen obiskati zaprto 
področje, Občina Krško pro
si, da se ta dan poslužuje
jo mestnega avtobusa ali pa 
koristijo alternativne smeri. 

Obvoznica ob Savi in Boho
ričeva ulica bosta normalno 
prehodni, prav tako Šoferska 
ulica, Gasilska ulica bo zapr
ta samo zadnjih 10 m, v kri
žišču s CKŽ. Linija mestnega 
avtobusa bo potekala po Bo
horičevi ulici, potem po Šo
ferski ulici ob gostilni Mur
ko na CKŽ, postajališče pri 
pošti ostane nespremenje
no. Redne avtobusne linije 
bodo v času zapore obrato
vale po ustaljenem voznem 
redu z izjemo avtobusnega 
postajališča pred pošto na 
CKŽ, ki se premesti na Ho
čevarjev trg. 

Z lanskega dneva brez avtomobila v Krškem

Župan pri ogledu 
uničenega nasada

Razkrita hiša v Dolenjem Leskovcu

O	varstvu	kulturne	
stavbne dediščine
KRŠKO - V torek, 9. septembra, je bila v organizaciji Ga-
silske zveze Krško ter Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije v krškem Gasilskem domu odprta razstava o 
varstvu stavbe dediščine pred požari. Hkrati je razstava 
pomenila uvod in eno od aktivnosti, ki se bodo zvrstile v 
prihajajočem mesecu oktobru, ki bo potekal v znamenju 
meseca požarne varnosti. 

Pripravljalec razstave dr. Josip Korošec in dr. Miroslav 
Pregl iz okoljskega ministrstva na otvoritvi v Krškem

KRŠKO - Z novimi ureditvami in pridobitvami so si svoj 
življenjski prostor in uporabne površine za preživljanje 
prostega časa polepšali in popestrili stanovalci bloko-
vskega naselja z okoli 200 stanovanji na Cesti 4. julija in 
Aškerčevi ulici v Krškem. 

V petek, 5. septembra, so namreč zaključili dela, v katera, 
kar je še posebej razveseljivo, so se v lepem številu vključi
li tudi mladi. Kakor je povedal njihov predstavnik Edin Bal-

tić, so se raznih vzdrževalnih in prenovitvenih del lotili že v 
spomladanskih mesecih z zasaditvijo dreves, barvanjem klo
pi in raznimi popravili otroških igral, pred kratkim pa so ure
dili v neposredni bližini košarkarskega igrišča  tudi odbojkar
sko igrišče in rusko kegljišče. Z nekaj sredstvi so urejanje 
okolice in igrišč z veseljem podprli tudi na Krajevni skupno
sti mesta Krško in na Občini Krško, nekaj donatorskih sred
stev in materiala pa so pridobili tudi sami stanovalci pri raz
ličnih podjetjih in posameznikih. Na simbolno otvoritev so 
stanovalci povabili tudi kegljaško ekipo brežiških upokojen
cev, ki se je v prijateljski tekmi pomerili z občinsko ekipo v 
ruskem kegljanju. 

Bojana Mavsar

Stanovalci	videmske	soseske	
družno za lepši danes in jutri

Stanovalci in udeleženci delovne akcije so na simbolno 
otvoritev pri novo urejenem ruskem kegljišču povabili 
brežiške upokojence ter predstavnike Občine in KS 
mesta Krško. KRŠKO - Vse do 10. oktobra si lahko v krški Dvorani v parku v 

času prireditev ali v dneh od torka do petka med 10. in 14. uro 
ogledate likovna dela domačih likovnikov, ki so nastala na li
kovnih delavnicah pod mentorstvom akademskega slikarja Du-
šana Fišerja. Najpomembnejša značilnost Fišerjevega umetni
škega izraza je zelo neposredna komunikacija z gledalcem, naj 
si gre za slike ali prostorske postavitve, kar se odraža tudi na de
lih razstavljalcev. Razstava, ki so jo pripravili na krški Območ
ni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, je bila ob 
glasbenem izvajanju dekliške zasedbe Aves odprta 9. septem
bra pod večer, svoje stvaritve pa predstavljajo Simona Dular, 
Zdravko Červ, Milena Roštohar, Kristina Bevc, Danijela Meke, 
Andrea Prevejšek, Smiljana Anžiček, Zinka Žnideršič in Rafa-
el Andlovic.   B. M. 

Razstava domačih likovnikov
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Projekti na državnem cestnem 
omrežju v občini Sevnica
Na sestanku v zvezi z aktu
alnimi in predvidenimi in
vesticijskimi projekti na 
državnem cestnem omrež
ju v občini Sevnica, ki je 
bil na sedežu Družbe za dr
žavne ceste v Ljubljani, je 
bilo ugotovljeno, da se ure
ditve na Orehovem in v Kr
melju zaključujejo, s tem, 
da se bodo v Krmelju v krat
kem začela izvajati še dela 
na odseku regionalne ce
ste od stare šole proti Šen
tjanžu. Glavna tema sestan
ka so tudi sicer bile cestne 
ureditve v Sevnici, kjer je v 
teku prva etapa ureditve re
gionalne ceste od Komuna
le Sevnica do Ajdovca ter se 
nanaša na gradnjo pločnikov 
in kolesarskih stez ter obno
vo vse vzporedne komunalne 
infrastrukture.  Direkcija Re
publike Slovenije za ceste je 
tudi že izvedla razpis za dru
go etapo, ki se konča pred 
Gasilskim domom. Odkupi 

zemljišč, potrebnih za širi
tve, se istočasno izvajajo na 
celotnem poteku predvide
nih ureditev do Drožanjske
ga potoka. Dogovorjeno je 
bilo tudi, da se vsi začeti po
stopki nadaljujejo in v pre
dloge uvrstijo tudi nekateri 
novi odseki. Pri tem pa se bo 

potrebno začeti resno sooča
ti tudi z realnimi možnostmi 
sodelovanja občine pri teh 
državnih investicijskih pro
jektih pod sedanjimi pogoji 
sofinanciranja. Vsi vključeni 
naj bi se na to temo ponovno 
sestali v prvi polovici novem
bra v Sevnici.

Regionalna cesta Šentjanž - Glino (vir: foto arhiv 
Občine)

Otvoritev vodovoda Jablanica
V Krajevni skupnosti Boštanj 
se je podžupan Srečko Ocvirk 
udeležil otvoritve vodovoda 
Jablanica. Investicijo, ki se je 
pričela v letu 2006 in je zna
šala 280.000 EUR, sta skupaj 
financirali občina in krajev
na skupnost. V sklopu novega 
vodovoda je zagotovljeno čr
panje pitne vode iz vodohra
na v Boštanju v novi vodohran 
Zavinski hrib, ki leži 300 me
trov višje. Vzpostavljene so 
vse  povezave elementov no
vega vodovoda na obstoječe 
hišne priključke, vodovod pa 
je opremljen tudi s signalni
mi povezavami, ki omogočajo 
daljinski nadzor nad delova
njem posameznih elementov 
sistema. Otvoritev vodovo

Otvoritev vodovoda Jablanica (vir: foto arhiv Občine)
da, ki s pitno vodo oskrbuje 
103 stanovanjske hiše in 102 
vikenda ali zidanice oziroma 

240 stalnih prebivalcev ob
močja, je pripravil vaški od
bor Jablanica.

Sprememba	odloka	o	ureditvenem	
načrtu Šmarje ob Planinski cesti
Občina Sevnica je pristopila 
k pripravi sprememb in do
polnitev veljavnega Odloka 
o ureditvenem načrtu Šmar
je ob Planinski cesti in sicer 
je pričela postopek pripra
ve občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, ki bo 
načrtovane spremembe na 
podlagi usmeritev in pozitiv
nih mnenj nosilcev urejanja 
prostora tudi omogočil. Ob
čina Sevnica je namreč v za
četku avgusta prejela gradi

vo za pridobitev smernic za 
gradnjo večstanovanjske
ga objekta s podzemno ga
ražo in urejenimi zunanjimi 
površinami za mirujoči pro
met ter otroškim igriščem. 
Da bo objekt možno pričeti 
graditi, pa je potrebno pred
hodno izvesti postopek spre
memb in dopolnitev že ome
njenega odloka, ki navedeno 
območje tudi ureja ter dolo
ča in regulira posege v pro
stor. Investitor in pobudnik 

gradnje objekta je podjetnik 
Hribšek Srečko s Ponikev pri 
Studencu. Občina je v za
konskem roku izdelovalcu že 
poslala smernice za nadalj
nje načrtovanje in pripravo 
dopolnjenega osnutka, ki bo 
v jesenskem času na ogled 
na javni razgrnitvi. Takrat 
bodo načrtovalec in občin
ske strokovne službe na jav
ni obravnavi podali tudi svo
je odgovore na vprašanja 
zainteresirane javnosti.

Občina Sevnica objavlja

J A V N I   R A Z P I S
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v ob-
čini Sevnica za leto 2008 – jesenski del, za naslednje 
ukrepe:

Višina sredstev
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (10. člen pravil
nika)   27.800 EUR
Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 
(12. člen pravilnika)  4.000 EUR 
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih 
krajev (16. člen)  8.400 EUR
Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen) 
 16.320 EUR

Razpis je odprt do 12.10.2008.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključ
no 12.10.2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 
19a, 8290 Sevnica. 

Brezplačna razpisna dokumentacija je od 12.09.2008 do 
12.10.2008 dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica 
(www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Obči
ne Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmič
ki, tel.(07)8161233, e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevni
ca.si, vsak delovni dan v času od 8.00 do 12.00 ure.

1.

2.

3.

4.

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE  
V PROGRAMU PRIREDITEV  

OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SEVNICA 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim in drugim dru
štvom ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, 
da s svojimi prireditvami obogatite kulturno in družabno 
dogajanje v času praznovanja občinskega praznika. 

Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika 
Občine Sevnica bo v petek, 21. novembra 2008, v Kul
turni dvorani v Sevnici, prireditve pa se bodo odvijale 
tekom celega meseca novembra.

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega jav
nega pomena in jih boste organizirali v novembru, bomo 
strnili v celovit program prireditev. Program bomo po
sredovali našim občanom in jih povabili, da si prireditve 
ogledajo ali kako drugače sodelujejo.

Podatke o nazivu prireditve v počastitev občinskega 
praznika, kraju in času dogajanja ter organizatorju pri
reditve nam posredujete v pisni obliki na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronski 
naslov jelka.trsinar@obcina-sevnica.si 
do torka, 30. septembra 2008. 

Za dodatne informacije pokličite tele
fonsko številko 07/81-61-213.

Občina Sevnica

Usklajevanje 
gradnje	objektov	
ob	HE	Blanca
Na usklajevalnem  sestanku 
glede velikih projektov v občini 
Sevnica so se sestali predstav
niki občine, podjetij Hidroe
lektrarne na spodnji Savi, Infra 
DDC inženiring in Nivo ter Od
bora za gradnjo hidroelektrarn 
na spodnji Savi. Obravnavali 
so poročilo o usklajenosti gra
dnje HE Blanca ter posameznih 
objektov v sklopu urejanja ka
nalizacije in čistilne naprave 
v Sevnici. Ob usklajevanjih so 
udeleženci sestanka ugotovi
li, da roki dokončanja gradenj 
niso ogroženi, bo pa potrebno 
izvesti določene popravke ter 
še dodatno uskladiti termine 
za gradnjo posameznih objek
tov. Občina je sestanek sklica
la na pobudo podjetja Infra, 
saj so namreč ugotovili določe
na razhajanja med terminski
mi načrti pri objektih, na ka
tere vpliva dvig vode v bazenu 
HE Blanca.

V	teku	priprava	rešitev	gradnje	
cestnega omrežja
Tema sestanka v zvezi z izde
lavo prometne študije in idej
ne zasnove za potrebe priho
dnjih prometnih ureditev na 
območju Boštanjskega polja 
in Grajskih njiv v Boštanju, ki 
je bil ta četrtek v Boštanju, je 
bila predstavitev problemati
ke obstoječih prometnih po
vezav. Delovnega sestanka so 
se udeležili predstavniki pro
jektantskega podjetja Lineal 
iz Maribora, ki bo omenjeno 
študijo in idejne zasnove tudi 
izdelalo, predstavnika Krajev
ne skupnosti Boštanj in zapo
sleni v občinski upravi. Raz
pravljali so tudi o vprašanjih 

glede umeščanja trase 3. ra
zvojne osi na območju Bošta
nja in Sevnice ter predvidenih 
posegih na državnih cestah, 
po sestanku pa so si na tere
nu ogledali območje predvide
nih ureditev. Na območju med 
glavno cesto Zidani Most–Bo
štanj–Krško in hidroelektrar
no Boštanj je v pripravi občin
ski podrobni prostorski načrt 
za umestitev nove poslovne 
cone. Z občinskim prostor
skim planom je načrtovana 
tudi širitev poslovnega obmo
čja v nadaljevanju obstoječe 
poslovne cone od trgovskega 
centra Mercator proti severni 

strani do glavne ceste, v delu 
Boštanja pa je predvidena po
zidava z individualnimi stano
vanjskimi objekti. Na sestanku 
so se dogovorili, da projektan
ti do konca oktobra pripravijo 
variantne rešitve zasnove ce
stnega omrežja in novih pro
metnih povezav, katere bodo 
nato usklajene s strani občin
skih strokovnih služb in Kra
jevne skupnosti Boštanj. Rok 
za dokončanje in predajo iz
delane študije, ki bo služila 
tudi kot strokovna podlaga v 
postopku priprave občinskega 
prostorskega načrta občine, 
pa je novembra letos. 

Prva izplačila upravičencem 
do vračila vlaganj
Občina Sevnica je s pristojnim pravobranilstvom podpisa
la večino poravnav in glede na to, da so bila prva izpla
čila s strani slovenske odškodninske družbe že nakazana, 
je občina v skladu s sprejeto zakonodajo v teh dneh priče
la s prvimi izplačili posameznim upravičencem. Sredstva iz 
sklenjene poravnave bodo v celoti nakazana upravičencem s 

seznamov, ki so jih potrdile pri
stojne krajevne skupnosti in so 
tudi objavljeni na oglasnih de
skah. Višine poravnav in zneski 
izplačil upravičencem so različ
ni in so odvisni od obdobja vla
ganja. Občina obenem ponovno 
poziva upravičence, ki še niso 
dostavili davčne številke, šte
vilke osebnega računa in v pri
meru smrti upravičenca sklep o 
dedovanju, da zaradi možnosti 
izvedbe plačila to čim prej sto
rijo.

Izgnanci o poplačilu 
vojne	škode
Člani Društva izgnancev Slove
nije 1941-1945, krajevne or
ganizacije Studenec, so imeli 
svoj zbor v tamkajšnji gostil
ni Janc. Ob srečanju, ki so ga 
zaznamovali s kulturnim pro
gramom, so obravnavali tudi 
poročilo o delu krajevne orga
nizacije ter načrt dela za pri
hodnje obdobje. Informacijo o 
aktivnosti društva je predstavi
la predsednica prof. Ivica Žni-
daršič. Člani so med drugim na 
srečanju, ki so se ga se udele
žili tudi predstavniki sosednjih 
krajevnih organizacij omenje
nega društva, prejeli aktualne 
informacije o pripravi zakona o 
poplačilu vojne škode.

Dobro sodelovanje služb za 
reševanje
V Podvrhu 
nad Sevnico 
so se sesta
li predstav
niki sodelu
jočih služb 
reševalno-is
kalne akcije 
ob nesreči na 
HE Blanca. V 
Štabu civilne 
zaščite za Posavje so se že ob zaključku same akcije dogovorili 
glede priprave skupne analize odzivanja, ukrepanja in delovanja 
sil za zaščito in reševanje ter ostalih sodelujočih služb.  Prisotni 
so obravnavali predlog zaključne analize, ki jo bodo posredovali 
Upravi RS za zaščito in reševanje do konca tega meseca. V anali
zi so izpostavili predvsem visoko stopnjo motiviranosti prostovolj
nih in profesionalnih služb ter dobro medsebojno sodelovanje. 
Ugotovitve naj bi bile tudi dobra popotnica za delovanje različnih 
služb in sil zaščite in reševanja ob podobnih primerih.

Prisotne je pozdravil podžupan Srečko 
Ocvirk (vir: foto arhiv Občine)

Župnijska cerkev svete Helene v Loki pri Zidanem mostu 
praznuje že svojo 800. obletnico, ki jo s slovesno sveto mašo 
s celjskim škofom dr. Antonom Stresom obeležujejo to ne
deljo. Po popoldanski maši bo tudi blagoslov obnovitvenih 
del na cerkvi ter njeni okolici, za obiskovalce pa so pripra
vili tudi kulturni program.

Visok jubilej cerkve sv. Helene 
v	Loki	pri	Zidanem	Mostu
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DUOHTAR POD MUS!
TEATER POD MUS!

Cene abonmajev od 35 € (za študente)oz. 50 € dalje!
Predstave MODREGA ABONMAJA bodo ob petkih in/ali sobotah ob 19.30 uri.
Predstave RUMENEGA ABONMAJA bodo ob torkih in/ali četrtkih ob 18. uri.
Namenjene so otrokom od 3. oz. 4. leta starosti dalje. Vstopnice za ostale obiskoval
ce in spremljevalce bodo v prodaji uro pred predstavo. 
Ugodnosti za abonente: Cena vstopnice Modrega abonmaja za izven bo v redni prodaji 
od 13 do 15 €. Z nakupom Modrega abonmaja prihranite 25 % vrednosti vstopnic. Cena 
vstopnice Rumenega abonmaja za izven bo v redni prodaji 5 € tako za otroke kot za 
spremljevalce. Z nakupom Otroškega abonmaja prihranite 33 % vrednosti vstopnic iz 
redne prodaje, spremljevalec pa ima z nakupom abonmaja 50-odstotni popust. Ostale 
ugodnosti: stalni sedež skozi vso sezono, prejemanje brezplačnega mesečnega progra
ma na dom. Abonmajska vstopnica je prenosljiva, z izjemo študentske, ki ni preno-
sljiva in je namenjena samo dijakom in študentom. Invalidi na vozičkih imajo brezpla
čen ogled naših predstav.

VPIS ABONMAJEV
ZA SEZONO 2008/09

od 22.9. do 17.10.2008, v upravi KDK: 

za dosedanje abonente, ki želijo potrditi/obnoviti svoje abonmajske sedeže – od po
nedeljka, 22. 9., do četrtka, 25. 9. 2008, med 11. in 18. uro
za nove abonente - od petka, 26. 9., do torka, 30. 9. 2008, med 11. in 18. uro ter od 
1. 10. do 17. 10. 2008 med 10. in 12. uro ter 15. in 17. uro.

•

•

KULTURNI DOM KRŠKO
www.kd-krsko.si   info@kd-krsko.si

 07 488 01 90

MODRI ABONMA
NAJEMNINA ali WE ARE THE NATION ON 
THE BEST LOCATION – Rozin teater
DUOHTAR POD MUS!  SNG Nova Gorica
VSE O ŽENSKAH  – Mestno gledališče 
ljubljansko
SPIRITISTIČNA KOMEDIJA – GOML
KDO VAM JE PA TO DELU? – Café Teater
PREREKANJA - SNG Drama Ljubljana

•

•
•

•
•
•

RUMENI ABONMA
TRNULJČICA - Lutkovno gledališče 
Ljubljana
BALON VELIKON  Rozin teater
MUCA COPATARICA - Prešernovo 
gledališče Kranj
GRDI RAČEK - Mini teater Ljubljana
SAPRAMIŠKA - Lutkovno gledališče 
Ljubljana
OBUTI MAČEK - Mini teater Ljubljana

•

•
•

•
•

•

VEČER EVROPSKEGA JAZZA
torek, 30.9., ob 20. uri, velika dvorana

dirigent: Lojze Krajnčan; 
solisti: Mads Winding - kontrabas, Anneguus Teerhuis - 
klavir, Kristijan Krajnčan - bobni.

NAPOVEDUJEMO BREZPLAČNE PRIREDITVE  
ZA OTROKE OB TEDNU OTROKA,  
na ploščadi pred kulturnim domom:

MINI CIRKUS BUFFETO, cirkuška predstava,  
četrtek, 2.10., ob 18. uri
TRKAJ, rap koncert, petek, 3.10., ob 19. uri
TEATER CIZAMO, klovnska predstava  
in CIRKUŠKE DELAVNICE, ponedeljek, 6.10., ob 18. uri

•

•
•

ONA+ON, 
komedija 

posavsko-dolenjska 
premiera!

četrtek, 18.9., 
ob 21. uri, 

velika dvorana
režija: Matevž Luzar
igrata: Pia Zemljič, 
Primož Pirnat

Topotanje konjskih kopit je 
rezko odmevalo mimo breži
škega gradu in slovesno oki
tena vozova zapravljivčka 
sta pred mogočne starodavne 
oboke med poskočnimi vižami 
pripeljala druščino svatov, ki 
sta jih krasila nasmejana ne
vesta in na trenutke rahlo za
držani ženin. Pa vendar je po
ročni obred napovedoval prav 
posebno slovesnost, saj sta 
slavljenca obrnila tisti poseb
ni list na življenjski poti, ki 
se je pričel za Alojza davne
ga 18. aprila 1926 in za Ka-
rolino dan ter štiri leta ka
sneje, nato pa ju združil 21. 
avgusta pred natanko 60 leti. 
Takrat je zakon sklenil pred
sednik Mestnega ljudskega od
bora Ignac Poljanšek, matičar 
je bil Janko Kutnjak, kot po
ročni priči pa sta se podpisa
la Anton Hotko in Vinko Le-
sinšek. Njuna ljubezen, ki je 
vzplamtela v trgovinici v Žu
pelevcu, je leto dni po poro
ki obrodila sadove, saj se jima 
je rodila hči Dragica. Rodbina 
ženskih bitij se je nadaljeva
la z rojstvom vnukinje Sonje, 
ta je leta 1986 povečala dru
žinski prirastek s pravnukinjo, 

Z zapravljivčkom na 
diamantno	zaobljubo	
BREŽICE - Karolina in Alojz Hotko sta si v soboto, 23. avgusta, v poročni dvo-
rani brežiškega gradu ponovno obljubila zvestobo ter tako okronala 60 let 
skupnega zakonskega življenja. 

ki so jo poimenovali Adrijana. 
Tedaj se je upokojil tudi Alojz 
in imela sta več časa, da sta 
se posvečala potomki. Še ve
dno se rada razdajata, svoj 
dom pa sta si uredila v Breži
cah in kot rada pripomnita, ju 
je čila in zdrava obdržalo tudi 
nenehno delo ter potrežljivost 
drug z drugim. 

Tako sta si na avgustovsko so
botno popoldne v brežiški po
ročni dvorani ob prisotnosti 
pooblaščenca Upravne eno
te Brežice brežiškega župana 

Ivana Molana in matičarke 
Monike Volk ter prič Dragice 
Brumen in Sonje Smrdej, pa 
tudi ob prisotnosti svojih naj
bljižjih, ter med zvoki glas
benikov Marjana in Zvoneta, 
obljubila ponovno zakonsko 
zvestobo kot diamantna po
ročenca. Ob prisrčnih obje
mih in čestitkah tudi drugih 
zbranih pa sta diamantna po
ročenca ob najbližjih nada
ljevala slavje v gostilni na 
obrobju Brežic, kakor pač 
pritiče takšnim priložnostim. 

M. Kalčič M.

Diamantna poročenca s pričama med obredom v 
brežiškem gradu.

PREIS SEVNICA, d.o.o., je hčerinsko podjetje avstrijske družbe Jägersberger GmbH, ki je že 50 
let uspešna v jeklarstvu in strojništvu. Podjetje proizvaja različne za olje neprepustne rezervoarje, 
predvsem transformatorske kotle in druge različne varjene konstrukcije. Dosedanja uspešna rast  
podjetja omogoča nadaljnjo širitev proizvodnih kapacitet v smislu investicijskih vlaganj v  nove 
objekte na sedanji lokaciji. 

Ponujamo vam kreativno delo, možnost strokovnega in osebnega razvoja ter stimulativen 
zaslužek na naslednjih delovnih mestih:

Vaše pomembne, atraktivne naloge:
organizacija in vodenje enote LOGISTIKA,
letno planiranje proizvodnje na makro in mikro 
nivoju (kapacitete, zasedenost, kadri, material, 
proračun)
izdelava plana zasedenosti delovnih centrov,
interno in eksterno terminsko usklajevanje 
(proizvodni procesi, kupci),
sodelovanje v projektih tima direktorja podjetja.

Vaše naloge:
organizacija projekta,
spremljanje projekta s tehničnega in 
stroškovnega vidika,
vrednotenje sprememb stroškovno in časovno,
izdelava kalkulacij, časovnih normativov,
spremljanje projektov v proizvodnji in 
komunikacija o projektih s kupci,
optimiranje procesa.

Vaše naloge:
izvajanje predpisanih kontrolnih postopkov,
izvajanje merske kontrole, kontrola 
proizvodnih  procesov (varjenje, peskanje, 
barvanje),
sodelovanje pri prevzemih s strani naročnika 
in izdelava kontrolne dokumentacije, 
sodelovanje pri reševanju naročnikovih 
reklamacij.

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Od vas pričakujemo:
končan študij tehnične smeri,
izkušnje na proizvodnem ali tehnološkem 
področju,
poznavanje načrtovanja in vodenja proizvodne 
logistike,
znanje nemškega ali angleškega jezika.

Od vas pričakujemo:
končana srednja šola ali višješolski študij 
tehnične smeri,
sposobnost samostojnega dela,
izkušnje s področja proizvodnega  normiranja 
časov, 
znanje nemškega ali angleškega jezika.

Od vas pričakujemo:
končan srednja šola ali višješolski študij 
tehnične smeri,
izkušnje s področja kontrole proizvodov oz. 
procesov,
znanje nemškega ali angleškega jezika.

Izkušnje niso pogoj. Prijavijo se lahko tudi 
kandidati, zainteresirani za usposabljanje.

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

V prihodnosti bodo naša prizadevanja usmerjena tudi na pridobivanje novih strokovnih sodelavcev, 
za kar že sedaj vabimo k sodelovanju dijake in študente k raznim oblikam usposabljanja za 
delo (obvezna praktična usposabljanja, pomoč pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog ter 
usposabljanje na podlagi pripravništva).

Vaše ponudbe z življenjepisom in vsemi potrebnimi podatki in dokazili pričakujemo do 30.09. 2008 
na naslov:

PREIS SEVNICA d.o.o., Savska c. 23, 8290 SEVNICA
ali po e-pošti: n.udovc@preis.si

Tel.: 07 81 61 853; Fax: 07 81 61 879

VODJA PROIZVODNE LOGISTIKE m/ž

TEHNOLOG m/ž

KONTROLOR m/ž

MESTNI ATRIJ BREŽICE
petek, 19.9.2008, ob 19. uri:

koncert skupine SRCA IN STRUNE
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Društvo študentov Brežice

Novo šolsko leto 2008/2009

Najem kombijev
Ponujamo vam najem kombija po zelo ugodnih cenah. 
Pokličite na 041 77 77 61 in preverite možnosti najema!

Za kaj lahko potrebuješ kombi:
- za prevoz oseb (koncerti, morje, smučanje,..)

- za prevoz stvari (za glasbene skupine, )

- ŠTUDENTJE: ko se selite v Ljubljano, Maribor,..

Naš spletni portal
www.drustvo-dsb.si

Priložnosti Postani član

Napovedujemo

DŠB Jadranje

Popusti

Čistilna akcija

Pridružite se ekipi perspektivnih mladih

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

Pišite nam na

info@drustvo-dsb.si

Vse sedanje člane in tiste, ki želite postati naši novi člani 
vabimo, da prinesete potrdila o šolanju v BIT (Brežiško info 
točko) ter tako izkoristite številne popuste, ki jih ponujamo, 
hkrati pa sodelujete v veliki nagradni igri (več na
www.drustov-dsb.si)!

PETEK 26.9.2008
ODHOD:
 3:45 AVTOBUSNA POSTAJA KRŠKO, 4:00 AVTOBUSNA BREZICE
CENA:
42 € CLANI, 50 € OSTALI [CENA VSEBUJE: VSTOPNINO+PREVOZ]
PRIJAVE ZBIRAMO DO 23.9.2008 OZ DO ZAPOLNITVE  PROSTIH 
MEST
INFO IN PRIJAVE:
BREŽIŠKA INFO TOČKA  IN ANJA ANTONČIČ (040-681-996)

Karte preko sistema Eventim
Karte lahko kupite v BIT-u

TONY CETINSKI 
Sobota, 20. Sep 2008, 22:00
KONGO HOTEL & CASINO d.d. Grosuplje
[ cena v prodaji 25€ ]

TINA TURNER
Sobota, 28. Feb 2009 
OLYMPIHALLE München, München
[ cena 110€ ]

- Strune in srca (19.9.2008 ob 19.00)
Zaradi izjemnega zanimanja bomo ponovili koncert

- Čistilna akcija (20.09.2008, 11:00 Mestni atrij Brežice)
- Zrče after party (DJ Zuthy )

26.9.2008 Bar Hacienda
- Z liriko proti revščini

27.9.2008, Mladinski center Brežice
(nastopajoči: Nikolovski, Zlatko, Kosta, Korni,   
Flamie, Stoka, Target,  Akrobatik breakers, Alkomobb   
Gero&Swepa in še in še…)

- Fazanc 08
24.10.2008 Mladinski center Brežice

Želiš sodelovati pri organizaciji teh in podobnih dogodkov 
in si tako pridobiti veliko novih izkušenj in spoznati nove 
ljudi? Potem se nam javi na info@drustvo-dsb.si ali pokliči 
na 041 77 77 61.

N O V O  N O V O  N O V O  N O V O  N O V O

Pokličite in preverite za dodatne informacije!

Se želiš preizkusiti v jadranju tudi ti? Želiš 
preživeti 7 dni na morju, loviti ribe, dvigati 
jadra, se naučiti osnov jadranja in se nas-
tavljati sončnim žarkom? Potem je DŠB-jev 
novi projekt ravno pravi zate.
Več informacij na:
 www.drustvo-dsb.si ali na 041 77 77 61.

4.10.2008-9.10.2008

O vseh popustih, ki vam jih ponujamo si lahko več preberete 

na naši spletni strani: www.drustvo-dsb.si.

Pridruži se nam in pomagaj očistiti naše lepo mesto v čistilni 
akciji, ki se bo začela v soboto 20.9.2008 z zborom ob 11.00
pred našo info točko (BIT). Očistili pa bomo površine okrog 
srednjih šol, zdravstvenih domov, bolnišnice, avtobusne 
postaje itd. Za hrano in pijačo je poskrbljeno.

KRŠKO - V jubilejnem šol
skem letu 2007/08, ko je 
krška srednja šola prazno
vala častitljivo petdese
tletnico obstoja in dela na 
področju vzgoje in izobra
ževanja v Posavju, so dijaki 
zaključnih letnikov z 99-od
stotno uspešnostjo opravili 
poklicno maturo. Med dese
timi najboljšimi, ki so do
segli 20 točk in več, so bili 
tudi trije z 22 točkami in 
postali zlati maturanti: ele
ktrotehnik energetike Ma-
tej Vene, elektrotehnik ele
ktronike David Simončič in 
elektrotehnik računalništva 
Aleksander Fabijan. Sle
dnji razred je bil v prete
klem šolskem letu med naj
uspešnejšimi na šoli, saj so 
vsi dijaki zaključili letnik in 
opravili poklicno maturo ter 
tako na najboljši možni na
čin postavili temelje nove
ga izobraževalnega progra
ma na ŠC Krško Sevnica. 
Pretekli ponedeljek so se 
najboljši med najboljšimi 
srečali z ministrom za šol
stvo, na sprejemu pa jih 
je spremljal ravnatelj Sre
dnje poklicne in strokovne 
šole Robert Rožman. Uspe
šnost krških dijakov teme
lji na delu in zavzetosti uči
teljskega zbora ter osebni 
motiviranosti najboljših di
jakov, da na zaključnem 
preizkusu znanja, zrelo
stnem izpitu tehniškega iz
obraževanja, dosežejo naj
boljše možne rezultate ter 
tako kronajo štiri leta šola
nja na prvi tehniški šoli Po
savja. 

Alenka Špan

Izjemen	uspeh	
ŠC	Krško	–	
Sevnica
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ATLETIKA - V soboto in v nede
ljo, 13. in 14. septembra, je v 
Kopru potekalo državno atletsko 
prvenstvo Slovenije za pionirje 
in pionirke, katerega so se ga 
udeležili tudi Sevničani. S svo
jim prvim državnim naslovom 
se je najbolj odrezala Katarina 
Gorenc, ki je z odličnim oseb

nim rekordom 1:51,25 zmagala 
na 600 m. Zelo dobro je tekla 
tudi Sara Karlovšek, ki je dodo
bra popravila osebni rekord na 
1000 m in s časom 3:14,61 osvo
jila 4. mesto.

TENIS  Na odprtem prvenstvu 
za dečke do 18 let, ki je pote
kalo od 5. do 7. septembra v 
Velenju, je nastopil tudi Nejc 

Marič, član Teniškega kluba Kr
ško. Nejc je v 1. kolu glavne
ga turnirja premagal Ritterja 
(ŽTKMB) z rezultatom 1/6, 6/4, 
6/4, v nadaljevanju tekmova
nja pa je moral kljub borbeni 
igri in kar nekaj priložnostim v 
1. nizu priznati premoč kasnej
šemu finalistu turnirja Žitniku 
(BENČ), ki je bil boljši z rezul
tatom 7/6(4), 6/1.

ATLETIKA - V soboto, 6. septem
bra, je na Polževem potekal 4. 
Krevsov tek, ki so se ga udele
žili tudi člani AK Sevnica. Naj
večji uspeh je dosegel Robert 
Lendaro, ki je na daljši progi 
dosegel absolutno 2. mesto le 
3 sekunde za zmagovalcem, v 
svoji kategoriji pa je prepričlji
vo zmagal. Matej Samide je do
segel 8. čas teka in 3. mesto v 

svoji kategoriji. Na 4,5 km dol
gi progi je Jan Samide zmagal 
v kategoriji do 15 let, medtem 
ko je Vanja Lendaro osvojila 2. 
mesto v kategoriji nad 15 let. 

ŠPORTNI PLES - Luka Vodlan in 
Maja Omovšek sta se po lanski 
uvrstitvi v reprezentanco Slo
venije v standardnih plesih le
tos uvrstila v reprezentanco 

tudi v latinsko ameriških ple
sih. Kljub temu, da še nimata 
dovolj rating točk, saj tekmu
jeta šele prvo leto med člani, 
ju je direktorica reprezentance 
Meta Zagorc uvrstila v repre
zentanco zaradi njune mladosti 
in perspektivnosti ter velikega 
napredka tudi v latinsko ameri
ških plesih. 

Kratke	športne

BREŽICE - Primož Koz-
mus (Fit Brežice) z zmago 
v metu kladiva ter Sabina 
Veit (Poljane Maribor) z 2. 
mestom v teku na 100 m sta 
si 10. septembra na final
nem atletskem mitingu za 
za veliko nagrado Vzajemne 
v Brežicah zagotovila zma
gi v skupnem seštevku med
narodne lige Atletske zveze 
Slovenije. Olimpijski prvak 
Kozmus je zmagal z rezulta
tom 77,08 m, Veitova (11,75 
s) pa je za stotinko zaosta
la za legendarno Merlene 
Ottey. V moški konkuren
ci so se za Kozmusom v sku
pnem seštevku lige zvrsti
li Miran Vodovnik (krogla), 
Jure Rovan (skok s palico, 
v Brežicah zmagal s 5,36 m) 
in šprinter Matic Osovnikar, 
v ženski pa za Veitovo Nina 

Kozmus	zmagal	še	v	ligi	
AZS in na finalu Grand Prix

Kolarič (skok v daljino, v 
Brežicah zmagala s 6,34 m) 
ter šprinterki Pia Tajnikar 

KRŠKO – Na krškem stadionu je v soboto, 6. septembra, dru
gič potekala pozivna dirka Speedway super pokal v organi
zaciji podjetja Sax. Pomerilo se je 16 voznikov iz Avstrali
je, Poljske, Rusije, Danske, Švedske, ZDA, Velike Britanije, 
Avstrije in Slovenije, med njimi tudi zveneča imena iz seri
je Grand Prix, od Slovencev pa državni prvak Matej Žagar 
in domačin Izak Šantej ter kot rezervni voznik Maks Gre-
gorič. Dirkači so odpeljali 20 voženj, osem najboljših pa se 
je uvrstilo v polfinale. V prvi polfinalni vožnji so se pome
rili dva Poljaka, Krzysztof Kasprzak in Karol Zabik, Anglež 
Chris Harris in Žagar, v finale pa sta se uvrstila oba Poljaka. 
V drugi polfinalni vožnji so nastopili Avstralec Jason Crump, 
Američan Greg Hancock, Danec Bjarne Pedersen in Poljak 
Adam Skornicki, v finale pa sta šla Crump in Skornicki. V fi
nalu so se tako na krškem ovalu znašli lanski zmagovalec te 
dirke Crump in trije Poljaki, ki so dobro naštudirali taktiko, 
tako da Crumpu kljub štirim zmagam v prvem delu dirke ni 
uspelo osvojiti superpokala in je osvojil le 3. mesto. Malce 
presenetljivo je zmagal Skornicki, drugi pa je bil Kasprzak. 
Žagar je sovojil končno 8. mesto, Šantej je bil deseti, Gre
gorič pa 16. 

Saxov superpokal Poljaku 
Skornickemu

KRŠKO, SEVNICA - Radioamaterji iz radioklubov Krško in 
Amater Sevnica so zastopali slovensko reprezentanco na 14. 
svetovnem ARG prvenstvu, ki je v prvem tednu septembra 
potekalo v Južni Koreji. V kategoriji deklet do 19 let je Pe-
tra Levičar (Krško) osvojila 10. mesto, Nina Radi (Sevnica) 

je bila 11., Adrijana Moškon (Krško) pa 14. Ekipno so bile 
Slovenke četrte. V kategoriji deklet od 19 do 21 let je bila 
Maja Marušič (Krško) 11. V kategoriji fantov do 19 let sta 
bila Sevničana Davor Možič in Tomaž Kunšek 17. oz. 19., 
ekipno pa je bila Slovenija sedma. V kategoriji fantov od 19 
do 21 let je bil Danilo Kunšek, prav tako Sevnica, 22., s slo
vensko ekipo pa šesti. V kategoriji moških nad 60 let je bil 
Krčan Janez Kuselj 22., z ekipo pa deseti.

LESKOVEC, PEKING - Strelec Damjan Pavlin, član SD Lesko
vec pri Krškem, je na paraolimpijskih igrah v Pekingu v stre
ljanju z zračno puško leže v kategoriji R5 osvojil peto me
sto in le za 0,1 kroga zgrešil medaljo. Pavlin je pred zadnjim 
strelom zasedal tretjo mesto, zatem je ustrelil 10,3, a sta 
ga nato s strelom 10,5 prehitela tako Šved Wedin kot Juž
nokorejec Jou; zmagal je njegov rojak Ji-Seok Li. Pavlin je 
nato nastopil še v streljanju z zračno puško stoje, kjer pa 
je ostal brez finalnega nastopa, saj je bil v predtekmova
nju deveti. 

Posavski	radioamaterji	na	SP	

Posavsko zastopstvo na svetovnem prvenstvu v Južni 
Koreji

Pavlin	za	las	ob	medaljo	

Največ pozornosti na mitingu v Brežicah je seveda 
požel olimpijski prvak v metu kladiva, levo njegov 
mlajši kolega iz brežiškega Fita Tomaž Bogovič.

Po zaključku prejšnje sezo
ne je mesto trenerja pre
vzel Oskar Kovač, ki je ob 
pomoči Sandija Markla in 
kondicijskega trenerja Bru-
na Glaserja sodeč po pripra
vljalnih tekmah ekipo odlič
no pripravil. Članska ekipa 
RK Krško, ki sta jo pred se
zono dodatno okrepila vra
tar Jure Medved in desni 
zunanji Kosta Savič, je v 
pripravljalnih tekmah zabe
ležila številne vzpodbudne 
rezultate, ki obetajo zani

Rokometaši začenjajo novo sezono
KRŠKO - V soboto bodo v domači športni dvorani rokometaši RK Krško začeli novo sezono v 1. B državni ligi za 
moške. Kot pravi predsednik kluba Boštjan Kozole, je cilj letošnje sezone jasen, in sicer uvrstitev v 1. A ligo.

mivo sezono. Nazadnje so 
teden dni pred prvenstvom 
v Dobovi gladko premagali 
domačine in drugo ekipo RK 
Zagreb CO. Glavni konku
renti v ligi bodo igralci Ma
ribora, v širši krog favoritov 
pa vsekakor sodi okreplje
na ekipa Mitol Sežana, ki 
bo prvi nasprotnik Krčanov. 
Tako nas že v prvem krogu 
čaka derbi. 

Tekmovanja v novi sezoni 
so uspešno začeli tudi mlaj

ši igralci. Kadeti so vrstni
ke iz Šmartnega premagali s 
34:19 (16:11), starejši deč
ki B (letnik 95 – A ekipa) pa 
prav tako vrstnike iz Šmar
tnega kar s 51:4 (25:2). Po 
zelo uspešni lanski sezoni 
imajo visoke cilje tudi mlaj

še selekcije, in sicer uvrsti
tve ekip letnikov 93, 94 in 
95 med najboljših osem v 
državi, od katerih se bi vsaj 
ena ekipa uvrstila na za
ključni turnir najboljše če
tverice.

in Alenka Bikar (v Brežicah 
tretja na 100 m z 11,98 s). 
Izmed domačinov so se izka

zali še Barbara Špiler z zma
go v metu kladiva (57,66 m), 
kjer je bila Petra Cigler dru
ga (43,45 m), Mateja Drob-
nič s 3. mestom v skoku s pa
lico (3,51 m), Marko Špiler 
s 3. mestom v metu krogle 
(14,86 m), Tomaž Bogovič 
s 3. mestom v metu kladiva 
(69,02 m), Jan Breznik s 3. 
mestom v teku na 1500 m in 
Luka Planinc z 2. mestom v 
skoku v višino (190 cm). 
Primož je zanj sanjsko se
zono zaključil še z nedelj
sko zmago na finalu Grand 
Prixa v Stuttgartu. Z zadnjim 
metom, dolgim 79,99 m, je 
premagal do takrat vodilne
ga Madžara Krisztiana Parsa 
(79,37 m), s katerim sta se 
večkrat izmenjala v vodstvu. 
Tretji je bil Japonec Kodži 
Murofuši (78,99 m).

RK Krško : RK Mitol Sežana
sobota, 20.9. ob 19.00 uri v Športni dvorani Krško

NA PRODAJNIH MESTIH 
NOVA KOLEKCIJA JESEN/ZIMA 2008/09

KUPON ZA

10 % POPUST
Velja do 31.10.2008

Tel.: 07 816 34 00
Fax.: 07 816 34 44
www.kopitarna.eu

Kopitarna Sevnica d.d.
Prvomajska 8, 
8290 Sevnica

OBIŠČITE NAS V:
• PRODAJALNI KOPITARNA SEVNICA,
 Prvomajska 8, 8290 Sevnica, 07 816 34 39
• PRODAJALNI KOPITARNA KRŠKO,
 Center TA-BU,C.K.Ž. 141, 8270 Krško, 07 492 23 08
• PRODAJALNI KOPITARNA BREŽICE,
 Trg izgnancev 3, 8250 Brežice, 07 496 63 73

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

vas vabi na BREZPLAČNO delavnico 
z naslovom 

»Predstavitev razpisa  
za podjetnike v občini Brežice 

za leto 2008«
Delavnica bo v četrtek, 02.10.2008, 

s pričetkom ob 16. uri, 
v Mestni hiši Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice

Izvajalec delavnice: Samo Stanič
Predviden čas trajanja delavnice: 1 uro in pol

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 
26.09.2008, na tel.: 07/ 49 90 680 ali na e-mail: 

samo.stanic@zpt-brezice.si. Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

 Svetovalec za podjetništvo  direktorica:
 Samo Stanič mag. Nataša Šerbec

BREŽICE, BAČKA PALANKA - Minuli vikend so rokometaši RK Bre
žice (na fotografiji) gostovali v Bački Palanki v Srbiji, kjer so od
igrali mednarodno prijateljsko tekmo z RK Tarkett. Tekmo so 

siloviteje začeli domačini, ki so na odmor odšli z dvema zadet
koma prednosti (20:18), ob koncu tekme pa je bil na semaforju 
rezultat 38:39 v korist Brežičanov.

Brežičani premagali Srbe
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Geslo križanke pošljite do četrtka 9.10.2008 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja YURENA D.O.O.,Glavni trg 11,8000   
NOVO MESTO

Nagrajenci 15/08 številke:
Marija Pražen, Pot na Brod 4, 1433 Radeče
Justina Jelaršič, Stari grad 43, 8270 Krško
Jožica Senica, Stolovnik 44, 8280 Brestanica

1.
2.
3.

Geslo 17/2008 številke: KOZMETIČNA NEGA ZA LEPOTO IN ZDRAVJE
Nagrade:

nagrada: bon v vrednosti 20 €
nagrada: torbica za okoli pasu
nagrada: denarnica Yurena

1.
2.
3.

GL.�MESTO
NORVEŠKE
NEIMENOVA-
NA STVAR
ALI�OSEBA

ANTON
FOERSTER

ZAPOR,
JEÈA

NEKDANJA
�ENA

BORISA
CAVAZZE

KONJENIK

CIGANKA
GEOLOŠKA
DOBA,�DEL
ARHAIKA

NAJSLABŠE
PREDIVO

ORGANIZEM
DOLOÈENE-

GA
OBMOÈJA,
ENDEMIT

TEKOÈA
VODA

JAZ

OTTO
ERNST

�LAHTNI
PLIN�(Ne)

SRBSKI
KAMION

ZGORNJE
OKONÈINE

TRZAJ,
SUNEK

LOJZE
DOLINAR

TRIMESEÈ-
JE

ITALIJA

ORGAN
VIDA

DENIS
PONI�

ALEŠ
KLINAR

NAŠA PEV-
KA (MAJDA)

NICK
NOLTE

OSKAR
ZORNIK

IVAN
SIVEC

ZEMELJSKI
TEÈAJ

UGOTOVITI
LOKACIJO

SIJAJ,�SOJ

NAZIV

SEVEDA,
KAJPA

ROMULOV
BRAT

RAÈUNALNI-
ŠKI�SPOMIN

SUROVE�,
NASILNE�

SREDIŠÈE
VRTENJA

OGLASNA
DESKA

RIM.�BOG
LJUBEZNI
SRB.�NOG.
TRENER
(GOJKO)

DR�AVNA
BLAGAJNA

NA ENO
OKO�SLEP
ÈLOVEK

LUNINA
FAZA

MESEC

IZID,
REZULTAT

VEÈ�TRSOV,
TRSI

STARA
MERA ZA
TKANINE
ROBERT
ALTMAN

NAŠ�PRE-
VAJALEC

IN�FILOLOG
(ANTON)

IME�VEÈ
RUSJANO-
VIH�LETAL
NOVEJŠI

MODEL VW

IZLIV�REKE
V�MORJE

PRISTAŠ
ORFIZMA

NAVEDEK

ETBIN
KRISTAN

FRANC.
IGRA NA
KARTE

ÈREVESNA
BOLEZEN

MESTO�NA
SEVERU AF-
GANISTANA
PIHANJE
ZRAKA

MOŠTVO

ODTOK,
UTEKANJE

MERA,�DI-
MENZIJA

TEKOÈA
MAŠÈOBA

TINA
TURNER

HINKO
NUÈIÈ

�.�OSEBNI
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Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, 
Kostanjevica na Krki, 

objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA ODPRODAJO NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Predmeti prodaje so :

Objekt (stara šola) na naslovu Črneča vas 29, Kostanje
vica na Krki, stoječ na zemljišču parc.št. 79.S – stavbi
šče v izmeri 460 m2, pašnik v izmeri 212 m2 in njiva v iz
meri 182 m2, 
2 parceli za stanovanjsko izgradnjo na Ljubljanski cesti 
in 3 parcele v Obrtni coni Kostanjevica 

parc.št. 1459/8 –  v izmeri  764 m2 
parc.št. 1459/14 -  v izmeri  783 m2

parc.št. 823/8 –  v izmeri  6 118 m2

parc.št. 823/11 –  v izmeri  705 m2

parc.št. 823/12 –  v izmeri  3 391 m2 

Javna dražba bo potekala dne 23.09.2008 z začetkom 
ob 12.00 uri v Gostišču Žolnir, Krška cesta 4, Kostanje
vica na Krki.

Vsi ostali podatki so razvidni na www.kostanjevica.si in 
v Ur.l.RS. št. 86/2008 z dne 05.09.2008 , stran 3018.

ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni naja
vi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 07 49 87 
275 , kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji 
pri Stanislavu Rostoharju.

•

•

◦
◦
◦
◦
◦

•

Odgovor na pisanje g. Hrvoja Oršaniča »Napad je najboljša obram-
ba« v 17. številki Posavskega obzornika, 22.8.2008

Vsaka medalja ima dve plati. G. Hrvoje Oršanič je v pismih bralcev 
Posavskega Obzornika v začetku julija javnosti predstavil svoj pogled 
na delo občine in občinske uprave. Ker je ta v mnogo čem odstopal 
od resnične situacije, sem se kot župan odločil za odgovor, v katerem 
sem predstavil svojo plat. Nanj se je g. Oršanič ponovno odzval in ga 
prikazal kot zavajajočega, žaljivega, pomanjkljivega in še kaj. Ker 
gre za osebno obarvane opazke g. Oršaniča, ki pa jih predstavlja jav-
nosti, zahteva tudi to njegovo pisanje mojo reakcijo.

Čudi me, da je moj odgovor g. Oršanič razumel kot napad, saj je 
bil on tisti, ki je prvi zapisal svoje izrazito negativno in napadalno 
stališče do aktivnosti občinske uprave ter te celo označil za stran-
karske. Predstavitev razvojnih projektov Občine Brežice v mese-
cu juniju je bila ravno ena od aktivnosti, ki jih g. Oršanič v svo-
jem odzivu predlaga in s katero smo naslovili ter vključili širšo 
javnost. Sam sem bil na njej v vlogi župana, predstavnika obči-
ne, mag. Vizjak kot predstavnik vlade ter ostali vodje oddelkov 
kot predstavniki občinske uprave, pri katerih pa zame ni več po-
membna strankarska pripadnost, kot je bilo to v preteklosti, tem-
več le strokovno znanje. Javno predstavitev razvojnih projektov je 
g. Oršanič označil kot strankarsko promocijo SDS. Očitno g. Orša-
niča moti, da so volilci ravno meni in mag. Vizjaku, kot predstav-
nikoma SDS, izkazali večinsko zaupanje in odgovornost za vodenje 
tako občine kot države.

G. Oršaniča kot vse ostale svetnike redno pozivam in vključujem 
v vse projekte, kjer lahko prispevajo s svojim znanjem, izkušnja-
mi k rezultatom projekta. Nobene svoje dosedanje aktivnosti ne 
morem označiti kot napad nanj in ne želim, da jo kot takšno ozna-

PREJELI SMO

Bila	je	zgolj	obramba	ali	
druga	plat	medalje

čuje g. Oršanič sam najprej preko javnosti. Mislim, da je tovrsten 
način, glede na najino preteklo dobro sodelovanje, neprimeren 
za konstruktivno skupno delo v bodoče. Od svojih sodelavcev in 
partnerjev pričakujem, da bomo nesoglasja razrešili najprej med 
sabo in bomo šele po tem pristopili k uporabi ostalih sredstev. 

Seveda lahko razumem njegove aktivnosti kot del politične kampa-
nje, kjer pa žal kandidati ubirajo še vedno pot kako čim bolj očrni-
ti in izpostaviti napake ostalih, predvsem vladajočih, kot pa gradi-
ti svoje programe na konkretnih razvojnih pobudah in rešitvah.

Najlažje je označiti delo kot tehnološko stereotipno, razvojno bre-
zidejno in obremenjujoče za okolje. Zato tukaj še enkrat sporo-
čam, da Občina Brežice skrbi za uravnotežen razvoj, ki narekuje 
investicije z veliko skrbjo in odnosom do okolja. Občina je s svo-
jimi aktivnostmi v projektih države enakovreden partner, ki s po-
močjo čim širše javnosti oblikuje zahteve za občankam, občanom 
in okolju prijazen razvoj in življenje. Znotraj svojih investicij smo 
posebej izpostavili skrb do okolja. Ni naključje, da je prvi projekt, 
sofinanciran iz evropskih sredstev, »Čistilna naprava Brežice«, ki 
smo ga nadgradili z razvojem manjših čistilnih naprav in sekundar-
no kanalizacijo. Industrijsko poslovno cono smo postavili v degra-
dirano območje, pristopili smo k ukrepom za zmanjševanje sve-
tlobne onesnaženosti, smo soustanovitelji enega najbolje rešenih 
pokrajinskih odlagališč v Sloveniji CEROD, imamo zbirno reciklažni 
center, namenjamo sredstva za sanacijo črnih odlagališč in pripra-
vljamo projekt zamenjave azbestnih materialov in hidravlične iz-
boljšave vodovodov.

G. Oršanič se ponovno spotika ob izvedbo ureditve mestne ulice 
kakor tudi ostale projekte ter v njih išče le negativno, pozitivnih 
pa ne želi izpostaviti. Priznavam, da se pri vsakem projektu kaže-
jo določene pomanjkljivosti in težave, ki pa jih skušamo sproti od-
pravljati. Občina kot izvajalec nove projekte vedno usklajuje z za-
interesirano javnostjo preko krajevnih skupnosti, društev, okroglih 
miz, pri izvedbi ureditve mestne ulice pa smo vseskozi sodelovali z 
Zavodom za spomeniško varstvo, ki je podal svoje jasne zahteve do 
projekta. Upam, da se g. Oršanič spomni, da je bil tudi sam vklju-
čen v ožje delovne skupine, kjer smo ocenili, da lahko s svojim 
znanjem pripomore kot npr. pri izbiri dreves na ulici CPB. Kompro-

misi usklajevanj na projektih se kažejo tudi v nekaterih pomanj-
kljivostih, ki jih sproti izboljšujemo, vendar rezultati izvedbe pro-
jektov ne dajejo večjih razlogov za vračanja in razpravo za nazaj. 
V primeru projekta ulice nam to potrjujejo tudi številni odzivi obi-
skovalcev in večine občanov, ki izkazujejo zadovoljstvo. Namesto 
metanja polen pod noge pozivam g. Oršaniča, da energijo usmeri-
mo v razmišljanje o tej ulici za danes in v prihodnosti. 

Kamen spotike mu predstavlja tudi projekt krožišča na križišču 
Maistrove in Bizeljske. Izvedeno je bilo na zahtevo občanov z upo-
števanjem tudi zahteve g. Oršaniča po optimalni dimenziji, ki ne 
posega dodatno preveč v okolje. Namen krožišča je umiritev pro-
meta, podprto je s strani stroke za prometno varnost in izvedeno 
v skladu z vsemi predpisi. Trdim, da je v občini za vsakega občana, 
ki oporeka krožišču, vsaj deset takšnih, ki ga podpirajo.

G. Oršanič kot član Odbora za urbanizem, ki je ključni posvetoval-
ni organ občinskega sveta, ve, da so mnenja in argumenti okoli do-
ločene zadeve različni tudi po strokovni plati in da je za pot, ki 
vodi k uspešni rešitvi, potrebno upoštevati večinsko mnenje. To pa 
ni vedno enako njegovemu osebnemu.

Kot župan sem že večkrat izpostavil, da se Občina sooča z veliki-
mi izzivi. Ob skoraj enakem številu zaposlenih ima občina danes 
za 762 % več investicij kot v letu 2005. Vsi obiskovalci in stanoval-
ci zlahka vidijo, da so gradbišča v občini dobesedno na vsakem ko-
raku. Pomemben prispevek k dobrim rezultatom občine je dalo 
tudi kvalitetno in uspešno delo občinske uprave. Da bi svojo stori-
tev do občanke, občana še izboljšali, smo pristopili k uvajanju ISO 
standarda kot tudi k nekaterim drugim instrumentom. Pri vode-
nju občine sem uporabil znanje in izkušnje, ki izhajajo iz področja 
gospodarstva, zato verjamem, da je ta način za marsikoga v ob-
činski upravi prinesel spremembe, ki za nekatere niso bile spreje-
mljive in so odstopili. Vesel sem, da smo občinsko upravo odprli za 
nove kadre in tako ponudili priložnost tudi marsikateremu mlade-
mu. Sam verjamem v svoj način dela in v svoje sodelavce s kateri-
mi ustvarjamo rezultate. In verjamem, da vsi, ki delujemo, delu-
jemo za dobrobit občine.

Ivan Molan,
župan občine Brežice

PROSTI ČAS, PREJELI SMO
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Prodam žepno uro Perett Fils, srebr
no, staro 165 let, točna, večje vre
dnosti, in Zenit Omega, ročna, Ome
ga Seamaster automatik. 
Tel.: 041 724 335

Prodam CD radio in kasetofon 
AZ1040 Philips, digital, srebrne bar
ve, CD potreben popravila, ostalo 
dela brezhibno, zelo ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam žensko bundo - plemenito 
krzno št. 44 IU Vrhnika. 
Tel.: 031 636 162

Prodam hladilnik Gorenje in zamr
zovalno omaro, ugodno. 
Tel.: 041 927 397

Prodam 270-litrsko zamrzovalno 
omaro Gorenje, rabljeno 6 mesecev, 
cena po dogovoru. Tel.: 040 451 286

Prodam prikolico širine 1 m, primer
no za vinograd, motorno škropilnico 
100 l, samokolnico in večjo količino 
žganja. Tel.: 07 496 4534

Prodam kotel za žganjekuho 250 l in 
dobro ohranjene lesene sode 2900 l, 
2600 l, 2200 l, 500 l in 400 l. 
Tel.: 031 858 265

Prodam 800-litrsko posodo za grozd
je ali menjam za manjšo. 
Tel.: 051 302 147

Prodam mlin za grozdje  pecljalnik, 
ugodno. Tel.: 041 251 780

Prodam stroj za vse vrste gnetenja 
testa, posebno kruh, lahko tudi sala
me ali klobase, skoraj nov. 
Tel.: 041 865 387

Prodam 2100-litrsko kovinsko cister
no s priključki za kurilno olje, cena 
200 €. Tel.: 031 602 196

Prodam 150-litrsko prešo na vreteno 
z elektropogonom, vsi vitalni deli so 
iz prokroma (rostfrei). 
Tel.: 07 492 7305

Prodam večji pesjak, stružnico za 
les, pralni stroj in več kovinskih ele
mentov. Tel.: 051 813 561

Prodam lesen hrastov koruznjak, 
velik, dobro ohranjen, cena 200 €. 
Tel.: 041 904 806

Prodam 3 hrastove sode (100, 900, 
760 L), odlično ohranjene, hrastove 
kadi različne velikosti in prešo letnik 
1836. Tel.: 07 497 5021

Prodam motokultivator, frezo Gol
doni-Labin diesel 14 ks s priključki, 
malo rabljen, cena po ogledu in do
govoru. Tel.: 051 205 690

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 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

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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JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA
Grič 12, 8290 SEVNICA, GSM: 041/650 054, E-mail: jozekosem@email.si

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

Prodam starejšo hišo v centru Ra
deč. Polovica je novogradnja, polovi
ca pa adaptirana. Tel.: 041 747 122

Prodam štirisobno stanovanje z za
sebnim vhodom, parkirišče, družin
ska hiša, 158 m2, ugodno za mlado 
družino. Tel.: 030 911 534

Prodam vrstno hišo v Ljubljani - Be
žigrad, 72 m2, garaža, vrt, vsa infra
struktura, ZK urejeno, vselitev po 
dogovoru, cena 180.000 €. 
Tel.: 041 481 606

Prodam hišo 125 m2, na mirni in lepi 
lokaciji v bližini Blance, 3 ha zemlje 
v enem kosu, hiša ima CK-drva, tel., 
kabelsko, TV, cena 100.000 €. 
Tel.: 041 777 651 (po 15. uri)

Prodam parcelo 8 a s starejšo zidani
co z možnostjo obnove, primerna za 
vikend, na odlični mirni legi v okolici 
Senovega. Tel.: 041 989 135

Prodam parcelo 24 a, polovica vino
grad, polovica travnik, zazidljivo, v 
Gazicah. Tel.: 051 305 520

Prodam stanovanje v Krškem, 52 
m2, v bloku zraven lekarne na Vid
mu. Tel.: 070 827 990

Prodam parcelo, nadomestna gra
dnja v Selah pri Dobovi št. 81, elek
trika in voda. Tel.: 07 496 1938

Prodam vinograd s 400 trtami in 
grozdjem, ter vikendom. Elektrika, 
asfalt, na lepi sončni legi v Mrzlavi 
vasi. Tel.: 07 495 9537

Prodam zazidljivo zemljišče cca. 
2500 m2 in dve zazidljivi parceli na 
Čatežu ob Savi, poševna lega. 
Tel.: 07 496 5096

Prodam bivalni hram, vinsko klet in 
vinograd s 650 trtami, možnost le
tošnje trgatve, Piroški vrh – Gadova 
peč. Tel.: 041 583 175

Prodam vinograd s 1100 trtami, zida
nico z inventarjem na lepi legi v oko
lici Velikega Trna. Tel.: 031 214 049

Prodam vikend z vinogradom v Bre
zovici pri Planini na lepi lokaciji z 
asfaltnim dostopom, voda kapnica, 
cena 18.000 €. Tel.: 040 325 336

Prodam VW Polo 1.4, letnik 1997, 
registriran, prevoženih 130.000 km, 
cena 1800 €, lepo ohranjen. 
Tel.: 031 510 787 

Prodam Opel Vectra 1.6, letnik 1996, 
registriran do 22.09.2008, cena 450 
€. Tel.: 041 349 936

Prodam Land Rover 2,5 TDI, 7 sede
žev, metalik zelen z vso možno opre
mo, cena 2600 €. Tel.: 041 281 490

Prodam Ford Mondeo, letnik 1997, 
motor 1.8, 16V, lepo ohranjen, regi
striran do 1.8.2009, ali menjam za R 
Clio z vašim doplačilom. 
Tel.: 040 796 117

Prodam Hyundai Accent  letnik 1998 
in dvosed. Tel.: 07 495 634

Prodam Ford Fiesta 1.3, letnik 2001, 
bele barve, 5 vrat, servisna knjiga, 
prevoženih 95.000 km, cena 3500 €. 
Tel.: 031 872 831

Prodam Fiat Punto 55, letnik 
11/1998, temno zelene barve, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 340 924

Prodam plastike za komplet motor 
Yamaha R6, letnik 2004, nove, po 
ugodni ceni. Tel.: 041 542 258

Prodam petkraka alu platišča z le
tnimi gumami 175/80/14, primerna 
za Škodo ali VW, ter dve gumi Fulda 
M+S 175/80/14. Tel.: 051 694 837

Prodam vhodna dvokrilna vrata s 
steklom 200 x 150 ter okenska kri
la raznih dimenzij. Tel.: 031 627 765

Prodam zajčjo pištolo, peč Emo 5, 
električni radiator in motor za mo
ped. Tel.: 07 477 8069

Prodam novo diatonično harmoni
ko, štajerko c-f-b, glasilke teratte in 
basi turbo b. Tel.: 031 793 132

Prodam skoraj nov Playstation 2, z 
vsemi priključki z eno igrico, cena 
po dogovoru. Tel.: 070 827 910 

Prodam rabljeno strešno kritino Bra
mac. Tel.: 07 492 0440

Prodam električni agregat E 3800, 
Honda-Eismann, cena 700 €. 
Tel.: 040 986 944

Prodam hidravlično stiskalnico 300 
L, v brezhibnem stanju, vredna ogle
da, cena 480 €. Tel.: 031 304 357

Prodam kosilnico na nitko Alpina 32 
in elektromotor 2,2 kw, elek-kovina 
dolga os za črpalko VC 104. 
Tel.: 051 392 451

Prodam cisterno za vino 500 L, ra
bljeno eno sezono z dvema pipama 
in izpustom, ugodno. 
Tel.: 040 551 417

Prodam kozolec toplar, dobro ohra
njen, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 306 044

Prodam hidravlično stiskalnico 130 
L, cena po dogovoru, in kvalitetno 
rdeče vino cviček po 1 €/L. 
Tel.: 031 858 191

Prodam dva soda za vino, 340 in 
140-litrska , odlično ohranjena, sta
ra 7 let, ugodno. Tel.: 041 989 135

Prodam ročni mlin za grozdje, 500-
litrsko leseno kad in 170-litrski sod 
za belo vino iz akacije, cena za vse 
skupaj je 140 €. Tel.: 07 495 7322

Prodam starinsko prešo na kamen, 
dobro ohranjeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 813 573

Prodam dvobrazdni traktorski plug, 
batuje in dva para novih lemežev, 
gumi voz. Tel.: 031 678 217

Prodam lupilec-ličkalnik za koruzo, 
pogon na kardan, odlično ohranjen, 
gumi voz 13 col. Tel.: 041 795 807

Prodam stroj za pometanje, širina 
50 cm, ter belo vino rizling in kralje
vina. Tel.: 031 466 504

Prodam novo stiskalnico za grozdje, 
ugodno. Tel.: 040 727 274

Prodam zamrzovalno skrinjo Gore
nje, neto 124 l, zamrzovalna omara 
Coolstar (plin, elektrika). 
Tel.: 031 688 104

Prodam pomivalni stroj Gorenje, 
štedilnik 2x plin, 2x elektrika, hla
dilnik Beko in hladilno skrinjo - hla
dilnik. Tel.: 031 434 493

Prodam kravo simentalko, po tre
tjem teletu, težka čez 700 kg, mirna, 
dobra molznica, lahko tudi z bikcem, 
garancija za vse. Tel.: 07 477 8214 

“Izdelava talismanov po naročilu” 
(ljubezen,posel,zdravje,denar,zaščita...)

VEDEŽEVANJE
-  Eksorcizem (izganjanje zlih sil)
-  Čiščenje in zaščita vseh vrst prostorov 
 (hiša, stanovanje, lokal)

studiohermit@gmail.com                   Tel.: 031 716 451 S
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Po težki in dolgi bolezni je v 94 letu 
starosti, dne 8.9.2008, preminula 

naša sokrajanka, draga mama, 

rojena 26.1.1915 v Zameškem, 
stanujoča Trška gora 1, Krško.

Občudovanja vredna pa sta njena dva živeča otroka, 
hči Štefka z možem Ladotom iz Novega mesta, ter sin 
Ivan z ženo Faniko iz Ljubljane, ki so za mamo dolgih 
osem let nesebično skrbeli, ji posvečali ves trud, 
delavnost, nego in ljubezen. Zato gre posebna zahvala 
vsem njim za njihovo dobrosrčnost, s katero krasijo 
vse okoli sebe. Vsi njeni

TEREZIJA LUZAR

V SPOMIN

»Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.

A to, kar je resnično dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti...«

(Svetlana Makarovič)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan
cem, sokrajanom in njegovim bivšim sodelavcem, ki ste nam 
ob slovesu izrazili ustno ali pisno sožalje, podarili cvetje in 
sveče ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi za
dnji poti. Najtopleje se zahvaljujemo tudi njegovemu dolgo
letnemu osebnemu zdravniku dr. Alojzu Stoparju za vso skrb 
ob njegovi bolezni. Hvala nosilcem praporov in pevcem za za
pete pesmi. Iskrena hvala Zavodu za prestajanje kazni zapo
ra Dob pri Mirni, kolektivom Osnovne šole Krmelj in Osnovne 
šole Mokronog ter Sadar-Vuga arhitekti, Krajevni skupnosti Kr
melj, DU Krmelj, KO DIS Krmelj-Tržišče, KO DIS Trebnje. Prav 
posebej hvala ge. Milki Senčar, g. Dušanu Močniku, in g. Anto
nu Mavru za izbrane besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste ga 
spoštovali in imeli radi.

Neizmerno ga pogrešamo vsi njegovi: žena Anica, hčerka Tina 
ter hčerki Barbara in Zvonka z družinama.

ZVONE HOČEVAR

ZAHVALA

Nepričakovano nas je zapustil naš dragi

iz Krmelja, 1936 - 2008

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

Kmetija Novak 
iz Brezine obvešča, 

da bo prodaja 
težkih belih 
očiščenih 

piščancev, krmljenih 
z domačo hrano, od 

6. oktobra dalje.
 Informacije na:

07 496 1069
031 695 105
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Prodam grozdje modra frankinja, 
žametna črnina, renski in laški ri
zling, chardonay, sauvignon - integri
rana pridelava. Tel.: 041 222 914

Prodam rizling, plavec, sauvignon in 
sivi pinot, cena 0,50 €/ kg, trgatev 
predvsem belo grozdje. 
Tel.: 041 538 237

Prodam grozdje žametne črnine, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 306 126

Prodam grozdje žametna črnina, 
frankinja, laški rizling, kraljevina in 
rumeni plavec od 1500 do 2000 kg. 
Tel.: 031 685 895

Prodam grozdje šmarnice, otele in 
60 arov koruze na rasti. 
Tel.: 031 255 355

Prodam grozdje žametna črnina 
0,60 €/ kg in mešano belo grozdje 
0,50 €/ kg. Tel.: 07 495 6664

Prodam belo in rdeče grozdje iz Bi
zeljskega. Tel.: 031 830 637

Prodam grozdje modro frankinjo, 
žametno črnino, belino (plavec), 
ugodno. Tel.: 040 484 083

Prodam grozdje žametna črnina, 
Sremič pri Krškem, cena po dogovo
ru. Tel.: 041 342 194

Prodam mešano grozdje frankinja, 
žametna črnina, rizling, plavec, ve
čja količina, cena po dogovoru.
 Tel.: 031 727 724

Prodam mešano belo grozdje, rdeče 
in belo vino ter drva. 
Tel.: 07 495 6404

Prodam grozdje sauvignon cca. 700 
kg in grozdje modri pinot cca. 300 kg, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 231 401

Prodam mešano grozdje, modra 
frankinja, žametna črnina, laški ri
zling in plavec. Tel.: 041 353 130

Prodam kvalitetno grozdje žametna 
črnina, modra frankinja, kraljevina 
ter strešno opeko mediteran. 
Tel.: 07 497 2402

Prodam mešano grozdje za cviček - 
400 trt, zelo ugodno. 
Tel.: 07 492 7919

Prodam 600 kg grozdja žametna čr
nina, cena po dogovoru, lahko zame
njamo za prašiča 80 kg. 
Tel.: 041 860 724

Prodam 1000 kg mešanega belega 
grozdja in 1000 kg mešanega rdečega 
grozdja, Bizeljsko. Tel.: 040 612 057

Prodam okoli 1000 kg belega meša
nega grozdja na Bizeljskem. 
Tel.: 040 878 741

Prodam mešano grozdje za cviček 
po 0,50 €/kg. Tel.: 031 603 985

Prodam grozdje žametna črnina, ugo
dno. Tel.: 041 903 640 (po 16. uri)

Prodam grozdje žametna črnina v 
bližini Gorenje Pirošice, ugodno. 
Tel.: 07 496 9639

Prodam mešano grozdje za cviček v 
okolici Gadove peči. 
Tel.: 051 226 751

Prodam kvalitetno grozdje modra 
frankinja. Tel.: 041 313 429

Prodam kvalitetno grozdje modra 
frankinja in mešano belo. 
Tel.: 041 698 925

Prodam 500 kg grozdja modra fran
kinja in 1000 kg žametne črnine, Bi
zeljsko, cena po dogovoru.
Tel.: 041 362 441

Prodam vino cviček in belo vino, 
cena 1 €/liter. Tel.: 041 463 254

Prodam rdeče vino iz mešanega 
grozdja, 400 litrov za 300 €. 
Tel.: 051 314 907

Prodam 400 litrov belega vina po 
ugodni ceni. Tel.: 07 497 9726

Prodam kakovostno rdeče vino, cena 
0,90 €/liter. Tel.: 07 497 9883

Prodam večjo količino rdečega vina, 
ocena: bronasta medalja, ter grozd
je žametna črnina in laški rizling, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 564 785

Prodam vino cviček ali menjam za 
drva in 100 kg težkega prašiča ter 
grozdje žametne črnine. 
Tel.: 07 497 5190

Prodam dobro ocenjen cviček, ugo
dno. Tel.: 031 704 017

Prodam belo in rdeče vino ter belo 
in rdeče grozdje, ugodno. 
Tel.: 031 305 826

Prodam vino frankinja, cena 1 €/ li
ter. Tel.: 031 765 662

Prodam belo mešano vino po 0,70 €/ 
liter in belo mešano grozdje. 
Tel.: 07 495 1577

Prodam kvalitetno belo in rdeče 
vino, mešano z modro frankinjo, 
cena 1 €/ liter, večje količine pripe
ljem. Tel.: 041 720 308

Kupim mladega petelina za rejo ali 
zamenjam za starega za zakol. 
Tel.: 041 826 462

Kupim verigo za motor MZ-ETZ 250. 
Tel.: 031 585 245

Kupim zazidljivo parcelo - Krško, Le
skovec, Žadovinek, Videm, smo mlada 
družina in iščemo za gradnjo hiše na 

Prodam teličko simentalko, staro 3 
mesece, težko 150 kg, cena 400 €. 
Tel.: 031 312 613

Prodam odojke, 5 komadov, in bikca 
simentalca, starega 2 meseca, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 497 8297

Prodam krškopoljske prašiče in odoj
ke, krmljene z doma pridelano hra
no. Tel.: 031 542 216

Prodam odojke za zakol ali nadalj
njo rejo. Tel.: 031 492 837

Prodam bikca pasme šarole, starega 
2 meseca, in fižol v zrnju. 
Tel.: 040 389 628

Prodam 2 odojka. Tel.: 041 251 661

Prodam odojke, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 7195

Prodam koruzo v zrnju, 2 toni. 
Tel.: 041 343 082

Prodam dober krompir, sorte adora, 
ugodno. Tel.: 031 305 826

Prodam oves in ječmen. 
Tel.: 041 869 707

Prodam koruzo na rasti, cena po do
govoru. Tel.: 031 416 907

Prodam koruzo v zrnju, cena 0,24 € 
za kg. Tel.: 041 501 130

Prodam bio jabolka bobovec, kana
da, krivopecelj, kosmačke-lidarle, 
jabolčni kis, sadni mlin, lesen, lahko 
tudi za okras. Tel.: 07 814 2853

Prodam krompir, sorta frisia, bele 
barve, odličen jedilni krompir, cena 
0,40 € za kilogram. Tel.: 031 391 623

Prodam drva, brezova 45 € za m3, 
borova 20 € za m3, brez prevoza, lo
kacija Artiče. Tel.: 031 447 437

Prodam bukova drva, cena 50 € na 
m3. Tel.: 041 924 862

Prodam jesenove plohe 2 m3. 
Tel.: 031 450 095

Prodam koruzo v zrnju 1000 kg, je
čmen 500 kg in sekana drva 20 m. 
Tel.: 031 312 651

Prodam koruzo v zrnju, ječmen in 
krmni grah. Tel.: 07 496 9477

Prodam 15 novih AŽ, 10 satarjev, ko
stanjev med, macesnove elemente za 
balkonsko ograjo. Tel.: 031 501 801

Prodam 1 m3 češnjevih plohov in 
desk. Tel.: 041 996 647

Prodam sveže ružen fižol, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 226 713

Prodam koruzo na rasti, trdinko. 
Tel.: 051 869 010

Prodam od 500 do 1000 kg suhe ko
ruze v zrnju. Tel.: 07 495 1092

Prodam staro ruženo koruzo, koruzo 
na rasti v Dobovi, ječmen in 100-ki
logramskega prašiča. 
Tel.: 07 496 7135

Prodam ječmen, slamo v okroglih 
balah in pšenično slamo v kockah. 
Tel.: 041 726 086

Prodam koruzo v zrnju in ječmen. 
Tel.: 07 497 4114

Prodam pšenico sorte super žitarka, 
primerno za seme, ter ječmen virgo 
in krompir za ozimnico. 
Tel.: 031 845 064

Prodam beli krompir kalinford in 
rdečega romano, primeren za ozi
mnico. Tel.: 07 496 7826

Prodam bukova drva 10 m3 v okolici 
Boštanja, možna dostava. 
Tel.: 031 827 482

Prodam 380-litrski hrastov sod, od
dam pa muco, staro 5 mesecev. 
Tel.: 07 814 4272 (po 20. uri)

Prodam cisterno za kurilno olje, 
3000 l, ugodno - 100 €. 
Tel.: 07 495 1162

Prodam drva gaber 15 m3 in breza 15 
m3, oboje suho in kalano, blizu Trži
šča. Tel.:031 628 930

Prodam ročno stiskalnico 80 l z lese
nim košem, cena 120 €. 
Tel.: 07 492 2452

Prodam ročni mlin za grozdje-pecljal
nik, zelo ugodno. Tel.: 040 624 241

Prodam električni žar in fritezo. 
Tel.: 041 796 224

Prodam naravno suhe deske in plohe 
rdečega bora. Tel.: 031 845 064

Prodam grozdje laški rizling in pla
vec, cca. 2000 kg, na Bizeljskem, 
cena nizka. Tel.: 031 503 730

Prodam grozdje rumeni muškat, sa
uvignon, modra frankinja, žame
tna črnina, mešano belo, dostava na 
dom. Tel.: 041 697 775

Prodam kvalitetno grozdje modra 
frankinja, žametna črnina, rumeni 
plavec in laški rizling. 
Tel.: 031 308 187

Prodam 500 kg žametne črnine, vi
norodni okoliš Veliki Trn. 
Tel.: 07 818 9080

Prodam grozdje laški rizling oziroma 
rdeče mešano. Tel.: 051 480 824

Prodam grozdje modro frankinjo in 
rizling. Tel.: 040 510 299

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Pr i red i tve  med  18 .  septembrom in  1 .  ok tobrom

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:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
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, 18. 9.
ob 16.00 v OŠ Jurij Dalmatin Krško: predavanje doc. dr. Zden
ke Zalokar Divjak „Pomen pozitivnih družinskih odnosov“
ob 17.00 v Vrtcu Krško: predavanje Sonje Bobek Simončič 
„Med razvajanjem in postavljanjem meja“
ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: svečanost v počastitev 
60-letnice borčevske organizacije
ob 19.00 v MC Sevnica: filmski večer – prvi sevniški mladin
ski film „Piercing“
ob 21.00 v veliki dvorani KD Krško: komedija „Ona + on“, 
igrata Pia Zemljič in Primož Pirnat

Petek, 19. 9.
ob 16.00 pri stavbi Rudnika Senovo v zapiranju in ob 17.00 
na domačiji Breznikar v Dovškem: odkritje spominskega 
obeležja „MSNZ 90“
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: redni mesečni hitropo
tezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica
ob 18.00 v Galeriji Krško: odprtje razstave „Transfer“ ki
parja Roka Bogataja in slikarja Mirana Kreša
ob 18.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
ob 19.00 v Mestnem atriju Brežice: koncert skupine Stru
ne in srca
ob 19.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Ja
kac Kostanjevica na Krki: odprtje razstave Roberta Šimra
ka „Wireframe“
ob 19.00 na gradu Podsreda: otvoritev razstave Lucije Zo
renč in Vesne Zakonjšek „Kamnita znamenja v Kozjanskem 
parku“
ob 19.00  v MC Krško: egipčanski večer
ob 20.00 v MT Raka: večer družabnih iger

Sobota, 20. 9.
ob 10.00 v MC Krško: uvodno usposabljanje za prostovoljce
ob 10.00 v MT Raka: ustvarjalne delavnice in badminton
ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnice risanja in slikanja
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: risk play
ob 19.00 v MC Sevnica: predavanje o ekološki gradnji
ob 20.00 v MC Krško: But'n'hrupn koncert – FxPxOx, Vaseli
ne Children, Wasserdicht, Final Approach
ob 21.00 v MC Brežice: klubski maraton Radia Študent

Nedelja, 21. 9.
ob 7.00 z avtobusne postaje Sevnica: nedeljski pohod
ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi
tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica
ob 11.00 pri spomeniku na Okroglicah: spominska slove
snost in polaganje vencev v spomin na padle kurirje

Ponedeljek, 22. 9.
ob 19.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: priredi
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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

tev v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine „Sloven
ska pismenost od Trubarjevih časov do medmrežja“, do 
sobote, 27.9., bo v obratovalnem času knjižnice na ogled 
razstava plakatov „Primož Trubar in njegov čas“ 

Torek, 23. 9.
ob 9.00 v OŠ Bizeljsko: likovna kolonija „Primož Trubar“ 
ob dnevih evropske kulturne dediščine

 
Sreda, 24. 9.

ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelni koncert za 
brežiško bolnišnico

Četrtek, 25. 9.
ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: zimske urice – 
predstavitev del slovenskih protestantskih avtorjev
ob 18.00 v MC Sevnica: šola za starše – predavanje „Sple
tanje varnega družinskega gnezda“
ob 19.00 na gradu Bizeljsko: otvoritev likovne razstave s 
kulturnim programom

Petek, 26. 9.
od 17.00 dalje v MC Krško: praznovanje 5. rojstnega dne 
Mladinskega centra Krško – tržnica evropskih jezikov, por
tugalski večer s potopisnim predavanjem, lan party, ura
dni del praznovanja s torto, standup komik, plesne skupi
ne, jam session posavskih glasbenikov
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 20.00 v MC Krško: brezplačna delavnica za mlade pare 
„Imava se rada in želiva, da traja!“

Sobota, 27. 9.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: predvajanje filma s poletne an
gleško-glasbene delavnice
ob 10.00 v MT Raka: ustvarjalne delavnice
ob 12.00 v Zadružnem domu na Bizeljskem: odprtje raz
stave grozdja in vina s kulturnim programom, ob 14.00 vi
nogradniška povorka, ob 15.00 svečanost ob 111-letnici 
razstave grozdja in vina na Bizeljskem, ob 15.30 pokušina 
vin in kulinaričnih dobrot, ob 16.00 štart „Vinskega mara
tona“, ob 17.00 družabna prireditev pod šotorom 
od 15.00 do 19.00 na ploščadi pred KD Krško: razstava 
zaseženih ponaredkov, od 16.00 dalje praznovanje 5. roj
stnega dne Mladinskega centra Krško – repriza predstave 
PMG „Brez soli“
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 v MC Brežice: dobrodelni hip hop koncert „Z li
riko proti revščini“ 

Ponedeljek, 29. 9.
ob 16.00 v OŠ Savo Kladnik Sevnica: predavanje doc. dr. 
Zdenke Zalokar Divjak „Pogovor v družini je pomemben“
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ravni in sončni legi. Tel.: 041 553 153

Oddam dvosobno stanovanje na Vid
mu v Krškem. Tel.: 051 247 375

Oddam prostor, cca. 100 m2, prime
ren za mirno obrt ali skladišče. 
Tel.: 041 385 933

Oddam garsonjero in 1 sobo 30 m2, 
skupne sanitarije, Kostanjevica, Kr
ška c.1, od 1.11.2008 dalje. 
Tel.: 07 814 0172

Oddam ogrevano sobo ženski osebi s 
souporabo kopalnice in kuhinje, ugo
dno. Tel.: 031 511 963

Oddam 10 tednov starega psa, me
šanca med labradorcem in dalmatin
ko. Tel.: 07 499 0280

Podarim kotno sedežno garnituro 
270 x 210. Tel.: 041 834 549 

Oddam stanovanje v Brežicah za 
dobo 1 leta s predplačilom. 
Tel.: 01 541 1557

Podarim trodelno masivno omaro, 
smrekov les in dvodelno posteljo bu
kov furnir, dobro ohranjeno. 
Tel.: 03 568 8365

Podarim rabljen uporaben pral
ni stroj Gorenje v Brežicah in belo 
grozdje na Bizeljskem. 
Tel.: 041 945 835

Podarim 2000-litrsko kovinsko ci
sterno za kurilno olje. 
Tel.: 07 496 1948

Najamem hišo do 150 m2 v Krškem 
za daljši čas, smo mlada družina z 
dojenčkom, oba zaposlena. 
Tel.: 041 553 153

Najamem manjši ali večji vrt v Kr

škem ali bližnji okolici, po možnosti 
z uporabo vode, sem ljubitelj narave 
in vrtnarjenja. Tel.: 031 633 499

Nudim delo na domu starejšim in 
bolnim ljudem. Tel.: 070 827 910

Nudim pomoč na domu v dopoldan
skem času, gospodinjska dela, Krško 
in okolica. Tel.: 040 906 633

Iščem varstvo za otroka v času šol
skih počitnic v Krškem. 
Tel.: 040 906 633

Iščem enosobno stanovanje ali hišo 
v Brežicah ali okolici do 10 km, za 
daljše obdobje. Tel.: 030 369 171

Iščem žensko za pomoč starejši ose
bi, hrana in stanovanje zagotovlje
na, ostalo po dogovoru. 
Tel.: 031 590 151

Stiki: iščem moško ali žensko družbo 
za izlete in klepete, starost 60 let. 
Tel.: 051 299 254

Tudi na spletu!
www.posavje.info
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Poiščite svoj brezplačni 
izvod v bližnjem kinu, 

knjižnici, knjigarni, lokalu, 
študentskem servisu ...
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BRESTANICA – Prve dni septembra je ekipa RTV Slovenija na 
rajhenburškem gradu snemala kadre za nov slovenski celo
večerni film na podlagi resničnih doživetij ene prvih sloven
skih komunistk in bork za človekove, predvsem pa ženske 
pravice Angele Vode. Film bodo posneli v 36 dneh na različ
nih lokacijah, in sicer na že omenjenem gradu, kjer bodo 
prav tako posneti prizori iz Begunj, na Beethovnovi ulici v 
Ljubljani, v Podpeči in na ljubljanskem sodišču. Scenarij za 
film sta napisali režiserka Maja Weiss in publicistka Alenka 
Puhar v sodelovanju s scenaristko Ane Lasič.

Tekst in foto: Vanja Božič

Skriti	spomini
z Rajhenburga

Angelo Vode igra Silva Čušin.

V filmu bo nastopilo 50 igralcev in preko 900 statistov. 
Scenografi so za ureditev prizorišča snemanja 
potrebovali kar teden dni.

Film bodo premierno predvajali na TV Slovenija 
prihodnje leto.

Poziranje za naš časopis Maskerke imajo veliko dela.

Marinka Puntar, direktorica 
Radia Energy
»Za to potezo smo se odločili, 
ker želimo svojim poslušalcem 

ponuditi obogatene program
ske vsebine, kljub temu pa 
ohraniti lokalno identiteto ra
dia v smislu poročanja o lokal
nih dogodkih, za kar bo skrbela 
posebna novinarska redakcija, 
ki bo zbirala in poročala o do
gajanjih na področju Posav
ja. Po povabilu Radia Center, 
da skupaj postanemo del ene 
najuspešnejših slovenskih ra
dijskih postaj, smo se odloči
li za sodelovanje z njimi, saj 
razpolagajo z bogatimi izku
šnjami, ki so danes potrebne 
za razvoj sodobnega radijske
ga formata, h kakršnemu smo 
ves čas stremeli tudi na Ra
diu Energy. S hkratno vključi

KRŠKO - V Posavje prihaja novica, da se Radio Energy pridružuje največji komercialni vseslovenski ra-
dijski postaji Radiu Center. Kot so poudarili na Radiu Energy, so v Radiu Center prepoznali strateškega 
partnerja, ki bo za njihove poslušalce ustvarjal kakovosten program ter tako nadaljeval uspešno zgodo-
vino Radia Energy na področju Posavja.

tvijo frekvence v Novem me
stu bodo posavski oglaševalci 
pridobili širšo ciljno publiko, 
kar je s trženjskega vidika iz
rednega pomena, prav tako 
pa bodo lokalne posavske in
formacije slišne na področju 
Dolenjske in obratno.«

Aleksander Žišt, direktor 
Radia Center
»Radio Center diha z lokalnim 
prebivalstvom po vsej Slove

niji. Z lokalno prisotnostjo v 
etru ter izven njega, s pokri
vanjem in poročanjem o lokal
nem družabnem, športnem in 
kulturnem dogajanju je Radio 
Center kljub svoji nacionalni 
programski shemi tesno vpet 
v lokalno skupnost. Zavedamo 
se vrednosti, ki nam jo dajejo 
naši zvesti poslušalci v posa

meznih okoljih, zato v svojem 
programu ohranjamo lokalno 
identiteto okolja, v katerem 
se nahajamo. Prisotni smo na 
območju Štajerske in Prek
murja, na širšem področju Ce
lja, v Ljubljani s širšo okolico, 
na Gorenjskem ter na Primor
skem, odslej pa tudi v Posav
ju. Skupaj z vklopom posavske 
frekvence vklapljamo fre
kvenco v Novem mestu, tej pa 
sledi še Nova Gorica. Dnevno 
posluša Radio Center več kot 
60.000 poslušalcev, posluša
nost pa strmo raste.«

David Irgolič, glavni odgo-
vorni urednik
»Radio Center združuje pri
znano ekipo radijskih ustvar
jalcev ter je bil v tem letu 
nagrajen z Viktorjem popu

larnosti za najboljšo radijsko 
postajo. Glavni voditeljski par 
Radia Center predstavljata 
Polona Požgan in Sašo Papp, 
ki v okviru jutranjega progra
ma svoje poslušalce navdu
šujeta z izvirnimi zabavnimi 
vsebinami ter odmevnimi do
godki. Dnevno skrbimo za za
bavo, dobro razpoloženje in 
informiranost naših poslušal
cev, katerim ponujamo oko
lje, v katerem se lahko poču
tijo domače in sproščeno. Za 
njihovo dobro počutje skrbi
mo s skrbnim izborom glasbe 
v okviru Najboljšega glasbe
nega miksa za vso Slovenijo, 
v katerem predvajamo najve
čje hite 80-ih, 90-ih ter dana
šnjih dni.
Poslušalci Radia Center so ak
tivni, čemur sledimo pri pri
pravi programskih vsebin ter 
novic. Z novicami »5 pred 
uro« jim podajamo aktual
nosti iz celotne Slovenije, ki 
jih dopolnjujemo z lokalni
mi novicami in dogajanjem 
v posamezni regiji. Program, 
ki prihaja na frekvence Ra
dia Energy, bo tako obogaten 
prav s temi vsebinami, poskr
bel pa bo tudi zato, da bodo 
glas Posavja slišali v celotni 
Sloveniji.«

N.Č.

Radio Energy se pridružuje 
Radiu Center - največji komercialni 
vseslovenski	radijski	postaji

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

v petek, 19.8.2008, ob 19. uri 
na koncert skupine 

STRUNE & SRCA
z večerom zimzelenih melodij.

VABIMO K SODELOVANJU, 
ki se lahko razvije v redno honorarno delo pri 
nastajanju posavskega televizijskega programa! 
Iščemo: 

voditelje in voditeljice TV oddaj
redaktorje in urednike
snemalce in montažerje
novinarke in novinarje oziroma snemalce dopisnike

Svoje ponudbe s kratko predstavitvijo pošljite izključno po ele
ktronski pošti na naslov: marusa.mavsar@posavje.info 
Na tem naslovu oz. telefonu 040 412 241 dobite dodatne infor
macije.

•
•
•
•

Posavski obzornik vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!
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