
Kot pravi Branko Petan, višji 
svetovalec za zaščito in reše-
vanje na Občini Krško in na-
mestnik poveljnika občinske-
ga štaba civilne zaščite, je 
Občina Krško sodelovala pri 
pripravi nove verzije držav-
nega načrta, vendar končne 
verzije, ki je šla v proceduro 
in na vlado, na Občini (še) ne 
poznajo. „Najpomembneje, 
kar smo v delovni skupini do-
segli za Posavje in predvsem 
za občino Krško, je večja 
transparentnost pri obvešča-
nju ogroženih občanov. Tudi 
nekaj mehanizmov prenosa 
odločitev bo bolj učinkovitih 
in doslednih kot doslej,“ pou-
darja Petan. „Druga pomemb-
na točka je bil interes Uprave 
za jedrsko varnost, da zdru-
ži svoj načrt s tem načrtom, 
zato novi načrt govori o kate-
ri koli jedrski nesreči na celo-
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Čeprav je bilo uredništvo pri-
pravljeno tudi na to, da bo 
v pogledu branosti sčasoma 
vendarle prišlo do določene 
stagnacije, saj so bili že do-
sedanji rezultati, po katerih 
kar 4/5 prebivalcev Posavja 
med 10. in 75. letom staro-
sti bere ta časopis, izredno 
dobri, pa je iz Ljubljane pri-
šla nova prijetna novica. Po-
savski obzornik je namreč od 
zadnjega merjenja k doseda-
njim 52.000 bralcem uspel 
pridobiti še novih 2.000 bral-
cev.
Tudi sicer se je trend upada-
nja branosti tiskanih medijev 
v Sloveniji v večini primerov 
ustavil, Posavski obzornik 
pa seveda ostaja daleč naj-
bolj bran časopis v Posavju in 
eden najbolj uspešnih regio-
nalnih časopisov v Sloveniji. 
Po isti raziskavi imata poten-
cialno konkurenčna medija 
iz sosednje regije Dolenjski 
list in Vaš mesečnik približno 
enako branost, ki pa jo do-

Že	54.000	bralcev!
Ostali	tiskani	mediji	v	Posavju	ne	dosegajo	niti	tretjine	tega

Nov	načrt	za	primer	jedrske	nesreče

V	primeru	ogroženosti	bo	
obveščanje	bolj	pregledno
LJUBLJANA, POSAVJE – Dokaj neopazno je slovensko javnost zaobšla novica, da je Vlada RS 22. julija 
sprejela novo verzijo (3.0) državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Na rav-
ni občanov naj ne bi prinašal nič bistveno novega, razen morda novega koncepta predhodne razdelitve ta-
blet kalijevega jodida, katerega realizacija pa bo očitno precej zapletena.

tnem območju Slovenije in ne 
samo o NEK. To sicer njim ve-
liko pomeni, dodatno pa lah-
ko zamegli spefičnosti v zve-
zi z nesrečo v NEK,“ dodaja.  

Ne	le	o	nesreči	v	
NEK
Kot so zapisali v vladnem ura-
du za komuniciranje v dokaj 
suhoparnem sporočilu za jav-
nost, načrt prinaša naslednje 
novosti: načrt poleg nesreče 
v Nuklearni elektrarni Krško 
obravnava tudi nesreče v dru-
gih jedrskih in sevalnih objek-
tih v Republiki Sloveniji, je-
drske ali radiološke nesreče 
v tujini z možnim vplivom na 
Republiko Slovenijo ter dru-
ge radiološke nesreče z viri 
ionizirajočega sevanja; v na-
črt so vgrajene izkušnje za-

dnje celovite vaje NEK 2008, 
na podlagi katerih je dopol-
njen predvsem ukrep izvaja-
nja evakuacije tako z vidika 
načrtovanja kot organizacij-
skih in drugih rešitev; v na-
črt so vgrajene izkušnje in 
ugotovitve posebne medre-
sorske skupine, ki je prou-
čevala posledice izrednega 

dogodka v NEK 2008 ter sis-
tema obveščanja drugih dr-
žav in mednarodnih organiza-
cij; načrtovana je združitev 
vseh zmogljivosti za radiolo-
ški monitoring pod enotnim 
vodstvom za primer nesre-
če v NEK ali jedrske nesreče 
izven države; uveljavljen je 
nov koncept predhodne raz-
delitve tablet kalijevega jo-
dida, kar je povezano tudi z 
novim pravilnikom o tabletah 
kalijevega jodida, ki ga je v 
sodelovanju z Ministrstvom 
za obrambo izdalo Ministr-
stvo za zdravje. 

Tablete	kalijevega	
jodida
Petan poudarja ravno po-
men sprejema omenjenega 

LJUBLJANA, KRŠKO – Na novinarski konferenci v Ljubljani je za medijske 
raziskave specializirana družba Valicon predstavila nove rezultate Nacional-
ne raziskave branosti (NRB) tiskanih medijev, med katerimi je znova razvese-
ljiv dosežek Posavskega obzornika, saj je ta od zadnje objave v mesecu janu-
arju pridobil še 2.000 bralcev.

segata na mnogo širšem ge-
ografskem območju (tudi Do-
lenjska in Bela Krajina), to 
pa pomeni, da ti mediji v Po-
savju nimajo niti tretjine to-
liko bralcev kot Posavski ob-
zornik. Ob tem velja znova 
poudariti, da sama naklada 
še nujno ne pomeni tudi tako 

zelo visoke branosti, le-to si 
je potrebno pridobiti z vsebi-
no in vztrajnim delom, rezul-
tati branosti Posavskega ob-
zornika pa znova kažejo (glej 
graf), da je postajal iz leta v 
leto bolj zaželjen vir lokalnih 
oziroma regionalnih informa-
cij. Ur. 

Branko Petan

KRŠKO – Odmevna akcija ekonomista Rada Pezdirja in 
njegovih somišljenikov je očitno »segla v srce« tudi pro-
dajalcem elektrike na našem območju. Elektropodjetjem, 
ki bodo občanom vrnila preplačano energijo, se bo namreč 
pridružilo Elektro Celje.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, je družba spreje-
la odločitev, da bo vsem svojim 144.078 gospodinjskim 
odjemalcem, ki jim je dobavljala električno energijo od 
1.1.2008 do 28.2.2009, povrnila razliko v ceni, ki je nasta-
la s podražitvijo 1.1.2008. Po njihovem izračunu znaša ra-
zlika v ceni med ceno veljavno do 1.1.2008 ter povišano 
ceno s tem datumom za obdobje 14 mesecev okoli 2 mil-
ijonov EUR. Izračun za posameznika je odvisen od porabe 
in stopnje odjema, ki jo ima. V nekaterih primerih po nji-
hovih ocenah vračilo posamezniku ne bo višje od 1 EUR, v 
povprečju pa se bodo posamezni zneski gibali v višini okoli 
14 EUR po odjemnem mestu. 

V Elektro Celje poudarjajo, da so elektriko gospodinjstvom 
kljub dvigu cen dobavljali po nižji ceni od nabavne in zato 
niso nikogar okradli. Preplačano elektriko bodo obračunali 
s pomočjo dobropisa, najverjetneje v mesecu septembru, 
ob tem pa opozarjajo, da omrežnina in trošarina nista pred-
met povračila, zato bodo zneski bistveno nižji od tistih, ki 
»se pojavljajo v javnosti in medijih«.

Kaj poreči ob tem? Po zgledu ostalih elektropodjetij sicer 
tudi v Celju trdijo, da je bilo izpolnjevanje obrazcev in s tem 
celotna akcija za vračilo preplačane elektrike nepotrebno, 
kar pa jim seveda le malokdo verjame. Kakorkoli že, morda 
je res bolj kot sama povrnitev za nekatere očitno nepomem-
bnih zneskov, pomembno opozorilo, ki so ga deležne s tem 
tudi druge monopolne (državne) organizacije. Saj je samo-
volje in brezbrižnosti do pravic in potreb občanov preveč na 
vsakem koraku, pri tem pa Posavje ni izjema.
 S. Mavsar

Tudi	Elektro	Celje	se	bo	
usmililo	potrošnikov

SLOVENIJA - Predsednik 
Državnega zbora dr. Pa-
vel Gantar je v petek, 
23. julija, razpisal redne 
volitve v občinske svete 
in redne volitve županov. 
Volitve bodo v nedeljo, 
10. oktobra. Za dan raz-
pisa volitev, torej za dan, 
ko začno teči roki za vo-
lilna opravila, npr. dolo-
čanje kandidatov za žu-
pane in člane občinskih 
svetov, dajanje podpore 
kandidatom oziroma li-
stam kandidatov, razgr-
nitev volilnih imenikov, 
vložitev kandidatur ipd., 
se šteje ponedeljek, 9. 
avgust, to je 63 dni pred 
dnevom glasovanja. Dru-
gi krog županskih volitev 
bo v občinah, kjer noben 
kandidat ne bo že v pr-
vem krogu zbral večine 
glasov, najkasneje 21 dni 
po prvem krogu, datum 
pa določi državna volil-
na komisija. Novost le-
tošnjih lokalnih volitev 
je povišanje t. i. ženskih 
kvot na 30 odstotkov.

Lokalne	
volitve	bodo	
10.	oktobra
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BISTRICA OB SOTLI - Šempetrski svetniki in svetnice se bodo 
danes, 5. avgusta, sešli na 26. redni seji. Na dnevnem redu 
imajo 12 točk, tudi odlok o zaključnem računu proračuna 
za leto 2009 in finančno poročilo za letošnje prvo polletje. 
Pred volitvami bodo odločali o odloku o plakatiranju v času 
volilne kampanje in med ostalimi točkami določili občinsko 
volilno komisijo in predlagali kandidate za člane okrajnih 
volilnih komisij.  S. V. 

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

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

Direktor: Silvester Mavsar
Namestnica direktorja: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
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TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Nathalie Letullier

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.100 izvodov

Naslednja številka (17/2010) bo izšla v 
četrtek, 19. avgusta 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
11. avgust.

Pri sprejemanju odloka o 
ustanovitvi JZ Lekarna Sev-
nica zaradi uskladitve z zako-
nodajo so nekateri svetniki in 
svetnice predlagali, da naj bi 
bil ustanovitelj (Občina Sev-
nica) soudeležen pri delitvi 
dobička, če mora prevzema-
ti odgovornost za pokriva-
nje morebitne izgube (do-
slej je sicer Lekarna Sevnica 
vedno poslovala pozitivno). 
Ustavili so se tudi pri možno-
sti nudenja homeopatskega 
zdravljenja in pri prodaji ho-
meopatskih tablet, za kar so 
se zaposleni v lekarni že izo-
braževali in imajo opravljen 
izpit. »Homeopatsko zdra-
vljenje ni primerno za jav-
ni zavod,« je menil Božidar 
Groboljšek. Andrej Štricelj 
je pojasnjeval: »Zdravljenje 
se zaenkrat ne izvaja, farma-
cevti pa so izobraženi, če bi 
bilo uzakonjeno.« Štricljeve-
mu mnenju je pritrdila tudi 
Meri Kelemina: »Delavci se 

V	sevniški	lekarni	tudi	
homeopatija?
SEVNICA - V konferenčni dvorani na sevniškem gradu je 21. julija potekala 30. redna seja sevniškega ob-
činskega sveta z 11 točkami dnevnega reda. Na njej so potrdili vse sklepe, le odlok o ustanovitvi JZ Le-
karna Sevnica gre v ponovno obravnavo zaradi vsebinskih dopolnitev.

na to že pripravljajo in to ni 
nič slabega.« Breda Drenek 
Sotošek je menila: »Lekarna 
ne more imeti proizvodnje 
farmacevtskih proizvodov, 
ker ni d.o.o.« Po razpravi je 
bil sprejet sklep, da vse vse-
binske predloge - alternativ-
no zdravljenje ter razmer-
je med javnim zavodom in 
ustanoviteljem - obravnava-
jo ustrezne občinske strokov-
ne službe in nadzorni organi 
ter podajo svoje mnenje na 
eni izmed prihodnjih sej ob-
činskega sveta. 

Pri sprejemanju predlog od-
loka o rebalansu B proraču-
na Občine Sevnica za leto-
šnje leto je vodja oddelka 
za finance na sevniški občini 
mag. Vlasta Marn podala po-
jasnila v zvezi s prihodkovni-
mi viri, ki so v prvem polletju 
dosegli 38-odstotno realiza-
cijo, indeks na strani odhod-
kov prvega polletja glede na 

rebalans pa je bil 40,48-od-
stoten. »Pri zaključnem ra-
čunu 2009 smo prikazali pre-
sežek sredstev, ki je bil vir 
za plačila v letu 2010, bi-

lančno in vrednostno pa se 
ugotovljeni presežek in pro-
račun 2010 uskladita z reba-
lansom B 2010,« je poveda-

la in dodala, da je »situacija 
na projektih v teku in je v 
korist občanov«. Eden od 
vzrokov za nizko realizacijo 
prihodkov je tudi izpad pri-
hodka iz naslova nadomesti-
la za omejeno rabo prosto-
ra zaradi bližine jedrskega 
objekta (Občina Sevnica do-
slej ni dobila še nobenega 
nakazila). Sicer je za leto-
šnje leto predvideno zadol-
ževanje za 1.200.000 evrov; 
2,4-milijonski primanjkljaj 
pa bodo uravnotežili z dve-
ma milijonoma presežkov, ki 
so jih prenesli iz preteklega 
leta. V razpravi, ki je sledila, 
je župan Srečko Ocvirk me-
nil, da je proračun dobro pri-
pravljen in dobro zastavljen 
glede na gospodarsko situa-
cijo, direktor občinske upra-
ve Zvone Košmerl pa, da je 
proračun narejen na realnih 
ocenah. Odlok so po razpra-
vi sprejeli.
 Smilja Radi

Vodja oddelka za finance 
na sevniški občini mag. 
Vlasta Marn

Stečajni upravitelj Jožef 
Patty je na izklicno ceno 
119 tisoč evrov za 251 m2 
objekta na tržnici v sredi-
šču Brežic iztržil 261.800 
evrov. Na naše vprašanje, 
ali se je za objekt tržnice 
zanimala Občina Brežice, je 
stečajni upravitelj dejal le, 
da je bila o dražbi obvešče-
na. Lastnik Gjemo pekarstva 
d.o.o. ni želel razkriti načr-
tov z objektom, v katerem 
so tudi najemniki. V tele-
fonskem pogovoru je dejal 
le, da se je zadolžil, da je 
objekt kupil in da je njegova 
stvar, kaj bo z njim naredil. 
Več bo morda razkril po vr-
nitvi z dopusta, je še dodal. 
V juliju so upniki dobili prva 
delna poplačila iz stečaj-
ne mase. Na spletni stra-
ni Ajpesa je objavljen sklep 
Okrožnega sodišča Krško z 

236 prijavami v imeniku po-
plačancev, ki jim je bilo na-
menjeno 651.535,71 evrov 
splošne razdelilne mase oz. 
8,31 odstotka. Skupni zne-
sek terjatev, ki so upošteva-
ne pri prvi razdelitvi, je zna-
šal 7.838.330,58 evrov. 

Patty je pojasnil, da je že 
podal predlog za novo javno 
dražbo, ki jo pričakuje ko-
nec septembra ali v začet-
ku oktobra. Na zadnji dražbi 
so bili v prodaji objekt klav-
nice kot celote, stavbno ze-
mljišče pri mlekarni, tržni-
ca Brežice, posestvo Cerklje 
ob Krki in posestvo v Globo-
kem. Patty, že tretji stečaj-
ni upravitelj, in sicer od ja-
nuarja 2005, pravi, da zaradi 
pritožb Kmečke zadruge Bre-
žice nad sklepom o denacio-
nalizaciji še vedno ni rešen 

zemljiško knjižni vpis kom-
pleksa hlevov v Vrbini in tr-
govskega objekta v središču 
Brežic, t. i. semenarne. Ob 
tem je dejal, da nepremično 
premoženje, leta 1997 oce-

njeno na okoli 5,5 milijona 
evrov, propada in izgublja na 
vrednosti. Prav tako ne more 
predvideti, kdaj bo stečajni 
postopek zaključen. 
 Suzana Vahtarič 

Stečaju	Agrarie	ni	in	ni	konca	

Brežiška	tržnica	prodana
BREŽICE - Stečajnemu postopku Agrarie Brežice, ki je bil uveden leta 1997, še ni videti konca. Na zadnji 
junijski dražbi je bil prodan le objekt tržnice Brežice, kupec je podjetje Gjemo pekarstvo d.o.o., ki ima 
sedež na Trgu izgnancev v Brežicah. V začetku leta so realizirali prodajo posestva na Čatežu ob Savi Ter-
mam Čatež, v začetku julija pa so upnikom nakazali prvo poplačilo iz splošne stečajne mase.

Kaj bo z objektom tržnice naredil, novi lastnik ni želel 
razkriti. 

LJUBLJANA, POSAVJE – Redna seja Vlade RS je prinesla tudi 
dve za Posavje pomembni kadrovski odločitvi. Ministrski zbor 
je namreč za direktorja javnega podjetja Infra, izvajanje in-
vesticijske dejavnosti d.o.o, imenoval mag. Vojka Sotoška, 
sedanjega zastopnika Infre. Sotošek, ki je v Infri - ves čas na 
vodilnih delovnih mestih - zaposlen od leta 2004, bo štirile-
tni mandat nastopil 1. septembra. 

Ker bo dosedanjim članom upravnega odbora Agencije za ra-
dioaktivne odpadke letos potekel mandat, je vlada za nove 
člane upravnega odbora za naslednja štiri leta imenovala Ja-
dranka Medaka, mag. Mileno Černilogar Radež in mag. Hr-
voja T. Oršaniča. P. P.

Sotošek	direktor	Infre,	
Oršanič	v	upravnem	odboru	
agencije	ARAO

Vojko Sotošek Hrvoje T. Oršanič

pravilnika, v katerem je upoštevana zahteva Občine Krško, 
da se pravilnik ne ukvarja samo z razdelitvijo tablet, ampak 
predvsem z njihovo uporabo – kdaj in po kašni odločitveni 
poti naj bi občani razdeljene tablete vzeli. „V načrt so vne-
šene rešitve novega pravilnika o uporabi tablet kalijevega jo-
dida, ki določa, da se tablete kalijevega jodida predhodno 
razdelijo prebivalcem, šolam, vrtcem, zdravstvenim domo-
vom, domovom za ostarele, drugim zavodom, gospodarskim 
družbam in organizacijam v 10 km pasu okrog NEK ter delu 
intervencijskega osebja na celotnem območju RS v skladu s 
omenjenim pravilnikom. Za vse ostale prebivalce RS se ta-
blete kalijevega jodida hranijo v bolnišnicah in drugih zdra-
vstvenih organizacijah in se razdelijo glede na potrebo iz-
vajanja jodne profilakse,“ so nam glede tablet kalijevega 
jodida pojasnili na Upravi RS za zaščito in reševanje. Petan 
kljub temu pričakuje še precej težav s tem pravilnikom, saj 
ni nič manj zapleten v realizaciji razdelitve in evidenc: „Celo 
nasprotno, zahtevnejši je in to lahko povzroči dodatne prak-
tične težave, od kadrovskih do evidenčnih, usklajenost z od-
ločitvami v načrtu na račun sklicevanja na pristojnosti in po-
dobne že znane težave,“ pravi naš sogovornik. 

Naporno	usklajevanje
Vlada je ministrstva in vladne službe, ki so izvajalci nalog, 
določenih v državnem načrtu, zadolžila, da v roku 90 dni po 
sprejetju državnega načrta izdelajo oziroma uskladijo prilo-
ge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojno-
sti, ter jih dostavijo Upravi RS za zaščito in reševanje. Vsi 
nosilci načrtovanja morajo na podlagi sklepa vlade uskladiti 
svoje načrte zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki ne-
sreči z državnim načrtom v roku šestih mesecev po sprejetju 
državnega načrta, postopek usklajevanja pa usmerja URSZR. 
Usklajevanje načrtov na različnih ravneh po besedah Bran-
ka Petana ne bo trajalo le nekaj mesecev, kot so zapovedali 
na državni ravni, ampak zagotovo več let. Težavo vidi zlasti 
v dejstvu, da ni določenega glavnega koordinatorja usklaje-
vanj z ustreznimi pristojnostmi, kar je bila ena večjih zahtev 
Občine Krško in člana skupine  iz NEK, a je bila zavrnjena. 
Tako bo usklajevanje verjetno vodil nek kolektivni organ, ki 
ne bo imel jasne odgovornosti niti finančne spodbude za zah-
tevno in dolgoročno delo. „Verjetno se bo moral zgoditi ka-
kšen ‘incident’, da bo država določila plačano delovno me-
sto s tako odgovornostjo in učinkovitostjo priprav,“ opozarja 
Petan, vendar pa zaključuje, da se z novim načrtom zaščite 
in reševanja na ravni občanov ne bo nič spremenilo in da je 
pomembno predvsem, da NEK deluje varno.

Državni načrt zaščite in reševanja je objavljen na spletni 
strani URSZR (www.urszr.si), obveščenost naših občanov o 
ustreznih ukrepih v primeru jedrske nesreče pa smo prever-
jali v tokratni anketi. 
 Peter Pavlovič

V	primeru	ogroženosti	
bo	obveščanje	bolj	pregledno
nadaljevanje s 1. strani

Kljub	dopustniškemu	času	
seja	še	v	Bistrici	ob	Sotli	

KRŠKO - V nedeljo, 1. avgusta, je umrl 
član Občinskega sveta Občine Krško in 
nekdanji predsednik Skupščine Občine 
Krško Vojko Omerzu. Včeraj, 4. avgu-
sta, je v spomin na pokojnika potekala 
žalna seja Občinskega sveta Občine Kr-
ško, v torek in v sredo je bila v občinskih 

prostorih odprta tudi žalna knjiga. Pogreb pokojnika bo 
danes, 5. avgusta, ob 16. uri na pokopališču na Dovškem.

Umrl	je	Vojko	Omerzu
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¾¾ Ime:¾______________________________

¾¾ Priimek:¾___________________________

¾¾ Naslov:¾¾___________________________

_____________________________________

¾¾ E-naslov:¾¾__________________________

¾¾ Telefon:¾¾ __________________________

¾¾ Leto¾rojstva:¾¾_______________________

¾¾ Izobrazba:¾¾_________________________

¾¾ Poklic:¾¾____________________________

¾¾ Delodajalec¾(kje¾ste¾zaposleni):¾¾________

_____________________________________

¾¾ Stanovanjski¾status:¾

a)¾podnajemnik,¾

b)¾lastno¾stanovanje,¾

c)¾lastna¾hiša

¾¾ Veroizpoved:¾¾ ______________________

¾¾ Članstvo¾v¾političnih¾strankah¾(obkroži):¾

¾ SD,¾SDS,¾Zares,¾SLS,¾LDS,¾DeSUS,¾NSi,¾SNS¾

¾ Drugo:¾¾___________________________

¾¾ Članstvo¾v¾društvih,¾klubih,¾organizacijah¾

(naštejte¾tiste,¾v¾katerih¾ste¾aktivni):¾¾_______

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Podpisani¾izjavljam,¾da¾sem¾pripravljen¾sodelo-

vati¾v¾Svetu¾bralcev,¾če¾bom¾vanj¾izbran,¾pred-

vsem¾iz¾naslednjih¾razlogov¾(obkrožite¾trditve,¾

s¾katerimi¾se¾strinjate):

a)¾ prispevati¾k¾bolj¾zanimivi¾vsebini¾časopisa

b)¾ da¾bi¾bilo¾več¾vsebin¾iz¾našega¾kraja

c)¾ da¾bi¾bil¾časopis¾bolj¾politično¾uravnotežen

d)¾ da¾bi¾bilo¾več¾vsebin¾za¾starejšo¾generacijo

e)¾ da¾bi¾bilo¾več¾vsebin¾za¾mlajše¾bralce

f)¾ da¾bi¾časopisu¾zagotovili¾razvoj

f)¾ drugi¾razlogi¾(opišite¾na¾kratko):¾¾________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

¾¾ Kraj¾in¾datum:¾______________________

¾¾ Podpis:¾¾___________________________

Izpolnjeno¾prijavnico¾pošljite¾na¾naslov:
Posavski¾obzornik,¾Trg¾Matije¾Gubca¾3,¾
8270¾Krško,¾ali¾po¾faksu:¾07¾49¾05¾781

PRIJAVNICA – Svet bralcev Posavskega obzornika

Uredništvo časopisa oz. njegov izdajatelj Zavod Neviodunum izjavlja, da bo osebne podatke, 
pridobljene s prijavnico, uporabil izključno za namen sestave Sveta bralcev PO.

Andrej Lisec, Boštanj: 
Mislim, da nekaj o zaščiti in o 
ukrepanju v primeru jedrske ali 
radiološke nesreče vem, vendar 
pa bi bila kakšna dodatna infor-
macija še vedno zelo dobrodo-
šla. Trenutno vem samo to, da 
bi bežal čim dlje stran. To pa 
zagotovo ni edina in prava re-
šitev, zato bi bilo smiselno pre-
bivalce bolje informirati o tem, 
saj živimo na območju, ki pred 
tovrstno nesrečo ni varno.    

Jože Oberč, Brezje pri Raki:
Ti načrti za nas niti ne pridejo v 
poštev, saj živimo preblizu gle-
de na to, da v primeru jedrske 
nesreče v pasu 20 km od objek-
ta sploh naj ne bi imeli možno-
sti preživetja. Ko so gradili nu-
klearko, nas ni nihče vprašal, 
če hočemo ta objekt v prosto-
ru, sedaj pa je govora že o novi, 
pa spet nikogar nič ne vprašajo, 
in kar je nerazumljivo, tudi nih-
če ji zaenkrat še ne nasprotuje. 

Ivan Znoj, Krško: 
Bral sem, da je sprejet nov načrt 
v primeru teh nesreč, podrobno-
sti pa ni nobenih. V javnosti ni 
znan, pa bi moral biti, nuklearka 
in občina ter mediji bi morali bolj 
obveščati o ravnanju v primeru 
nesreče. Na splošno vem, da se 
je treba umakniti v zaprt prostor 
oz. zaklonišče v bližini. Vem, kje 
je, ne vem pa, v kakšnem stanju 
je in če bi bil rešitev, če se v nu-
klearki res kaj zgodi. 

Ivan Rajh, Krško: 
Zagotovo nisem dovolj informi-
ran o tem. Ne vem, kaj bi storil 
v primeru jedrske nesreče. Sam 
osebno sem tudi proti jedrski 
energiji zaradi tega, ker je da-
nes dovolj drugih virov energije 
- vodna, vetrna, lesna … Tisti, ki 
»forsirajo« jedrsko energijo, ne 
mislijo na potomce. Ve se, da ti 
odpadki delujejo še več kot 300 
let. Jedrske nesreče si ne želim 
ne zase ne za potomce. 

Tomislav Jagrič, Brežice:
Sam sem se pozanimal, kako 
naj bi ukrepal, se mi pa zdi, da 
ljudje res ne vedo, kakor reagi-
rati v takšnih primerih. Če bi do 
česa prišlo, verjetno sploh ne 
bi vedeli, kaj sporoča sirena, 
kajti ne bi prepoznali opozoril-
nega znaka. Mislim, da se do-
godi kakšen izpust v ozračje, ki 
škoduje zdravju, pa so obvesti-
la, da je vse v mejah normale. 
Meni se pa zdi, da ni čisto tako.  

ANKETA

Andreja Špiler, Župeča vas: 
S tem nisem dovolj seznanjena, 
nekaj pa vseeno vem. Če bi pri-
šlo do jedrske nesreče, se je tre-
ba čim hitreje skriti v zakloni-
šče, bežati je treba v nasprotno 
smer, kamor se premika oblak z 
radioaktivnimi delci. Upam, da 
do tega nikoli ne bo prišlo. Da bi 
se zgodilo enako kot v Černobi-
lu, si sploh ne znam predstavlja-
ti. Že to je hudo, ker je pri nas 
toliko rakavih obolenj.

Slovenska vlada je pred kratkim sprejela novo, posodo-
bljeno varianto načrta za ukrepanje v primeru jedrske ali 
radiološke nesreče. Zanimalo nas je, ali ste dovolj infor-
mirani, kako morate ukrepati v primeru jedrske oziroma 
radiološke nesreče v Sloveniji?

Veste,	kako	ukrepati	v	primeru	
jedrske	nesreče?

 že od 15. decembra 1997

Doseženi rezultati branosti so 
vedno dobrodošla in največja 
podpora delu uredništva, še 
zlasti pa v času, ko to doži-
vlja poskuse diskreditacije in 
celo napade (lokalnih) politi-
kov in politikantov. Prav tako 
pa časopisu odtegujejo pod-
poro nekatere organizacije 
in družbe, katerim je ta me-
dij stal ob strani v času, ko so 
ga potrebovali pri doseganju 
nekaterih strateških razvojnih 
ciljev v Posavju. Zdi se, da se 
nekateri niso ničesar naučili iz 
žalostnih zgodb posavskih ra-
dijskih postaj ali pa bi bili za 
ceno uresničitve svojih drob-
nih interesov pripravljeni uni-
čiti še zadnji pravi povsem po-
savski medij, ki jim je grešni 
kozel za vsak (politični) neu-
speh. Posebno poglavje v tej 
zgodbi pomenijo tudi posavski 
tajkuni in tajkunčki, ki v neza-
držni sli po dobičku in poveče-
vanju svoje imovine v projek-
tu Posavskega obzornika kot 
najbolj dostopnega sredstva 
obveščanja večini tukajšnjim 
ljudem nikoli ne prepoznajo 
podpore vrednega projekta.

Po drugi strani si uredništvo že 
dlje časa prizadeva, da bi ča-
sopisu lahko dodali nekaj stra-
ni in s tem več vsebin, ki si 
jih želijo bralci. Seveda pa bi 
mu morali zagotoviti tudi ma-
terialno podporo, ki si jo z 
dosedanjim delom po mnenju 
mnogih bralcev zasluži. Posa-
vski obzornik je namreč eden 
tistih redkih regionalnih pro-
jektov, ki brez popuščanja in 
vztrajno podpira idejo o Po-
savju kot zaokroženi celoti v 
vseh pogledih, ne glede na po-
litično usodo projekta pokra-
jine. Žal v preteklem obdobju 
ni bil deležen take podpore 
zlasti nekaterih (regionalnih) 
institucij, kot bi glede na po-

Postanite	član	Sveta	bralcev	
Posavskega	obzornika!
KRŠKO – Novi rezultati branosti slovenskih tiskanih medijev, ki so bili objavljeni prejšnji teden in posa-
vskemu časopisu prisojajo kar 54.000 rednih bralcev, so samo še okrepili odločenost uprave Zavoda Ne-
viodunum, da do jeseni kot prva v Sloveniji oblikuje Svet bralcev. Ta 21-članski organ bo uredništvu 
sporočal mnenja in predloge najštevilčnejše skupine ljudi iz (razvojne) regije Posavje.

slanstvo in že dokazano vlogo 
lahko upravičeno pričakovali, 
zlasti pa v primerjavi s sred-
stvi, ki jih v regiji namenjajo 
promociji in obveščanju.

Namen	Sveta	
bralcev
Člani Sveta bodo na srečanjih 
uredništvu sporočali ne le svo-
ja, pač pa tudi mnenja prija-
teljev, sorodnikov, sosedov ali 
poslovnih partnerjev. Seveda 
si ne domišljamo, da bi lah-
ko vse njihove zamisli in pre-
dloge uresničili, saj to ni odvi-
sno le od volje in sposobnosti 
uredništva, pač pa pogosto 
tudi od materialnih in drugih 
pogojev, v katerih to deluje. 
Kljub temu obstaja vrsta mo-
žnosti, da tudi v obstoječi za-
sedbi in razmerah naredimo 
korak naprej, da bomo v bodo-
če še bolj zanimivi, objektiv-
ni in povsod prisotni. Na pod-
lagi številnih kriterijev zelo  
pestro sestavljen Svet bo, ob 
predvsem vsebinskih razpra-
vah ter pobudah, lahko tudi 
moralna opora uredništvu in 
upravi v bitki za nadaljnji ob-
stoj časopisa.

Izbira	članov	
Sveta
Založnik časopisa – Zavod Ne-
viodunum bo izmed prejetih 
prijav izbral člane na podla-

gi različnih kriterijev, s kate-
rimi bo doseženo, da bo Svet 
predstavljal prerez strukture 
bralcev časopisa in okolja, v 
katerem izhaja oziroma delu-
je. Najprej bo seveda upošte-
vana geografska zastopanost, 
ki bo omogočila, da bo v Sve-
tu sorazmerno število bralcev 
obeh spolov iz vsake izmed 
šestih občin posavske razvoj-
ne regije. Prav tako bi žele-
li, da bi bil Svet čim bolj pe-
ster po starosti, izobrazbi in 
nazorskih usmeritvah, skušali 
bomo upoštevati tudi čim več 
drugih značilnosti, zato bodo 
povabljeni k sodelovanju tako 
upokojenci kot zaposleni, pa 
tudi nezaposleni, študentje in 
šolarji, poročeni in neporo-
čeni, podnajemniki in lastni-
ki stanovanj, gospodinje, itd.

Vsakdo	je	lahko	
izbran
Za sodelovanje v Svetu bral-
cev se lahko prijavi vsak bra-
lec ali bralka, ki šteje najmanj 
14 let in ima stalno prebivali-
šče na območju ene izmed po-
savskih občin. Seveda pa bo 
končna izbira in sestava v veli-
ki meri odvisna od tega, koliko 
bralcev se bo prijavilo za so-
delovanje. V ta namen potre-
bujemo osebne podatke kan-
didatov, s katerimi pa bomo 
ravnali zaupno in jih uporabili 
samo za namen izbire oziroma 
sestave Sveta bralcev, kar bo 

opredeljeno s posebnim pra-
vilnikom. Pred dokončno ob-
javo sestave Sveta bomo kan-
didate obvestili o izbiri in jih 
še enkrat (kljub izpolnjeni pri-
javnici) prosili za soglasje.

Svet	bralcev	in	
politika
Še posebno, ker smo v volil-
nem letu, je potrebno pou-
dariti, da ustanovitev Sveta 
bralcev nima političnih name-
nov, seveda pa se ni mogoče 
izogniti dejstvu, da bodo sta-
lišča Sveta kot posvetovalne-
ga organa medija lahko ime-
la tudi tovrstne značilnosti, v 
nekaterih primerih, ko bo šlo 
za razpravo o obstoju in na-
daljnjem razvoju medija, pa 
bo posluh politike za te pobu-
de tudi zaželjen in potreben. 
Da pa bi se izognili najbolj 
neposrednemu vplivu poli-
tične strukture na razprave 
Sveta, njegovi člani ne bodo 
mogli postati župani in pod-
župani oziroma podžupanje 
ter vidnejši politični funkci-
onarji, kot so državni poslan-
ci in državni svetnik ter pred-
sedniki, sekretarji ali tajniki 
lokalnih in regionalnih odbo-
rov strank. Prav tako naj se za 
članstvo v svetu ne prijavlja-
jo zaposleni v občinskih upra-
vah in direktorji ter lastniki 
večjih gospodarskih družb (z 
več kot 50 zaposlenimi).

Organiziranost	in	
delovanje
Mandat 21-članskega Sveta 
bralcev Posavskega obzorni-
ka bo trajal le dve leti, ven-
dar z možnostjo ponovnega 
imenovanja za še en mandat. 
Mandat je razmeroma kratek 
z namenom, da bi se v Sve-
tu sčasoma zamenjalo čim več 
ljudi, da bi se čim več bral-
cev seznanilo z delom uredni-
štva, hkrati pa bi to dobilo ve-
čje število mnenj in pobud iz 
različnih okolij. Letno predvi-
devamo vsaj dve delovni sre-
čanji Sveta, ki pa bodo vsakič 
v drugem kraju Posavja, med 
predvidenimi aktivnostmi pa 
je tudi ogled tiskarne. Svet v 
prvi sestavi naj bi začel z de-
lom že letošnjo jesen, in sicer 
v drugi polovici septembra ali 
najkasneje v oktobru, kar je 
nenazadnje odvisno od tega, 
kakšen bo odziv bralcev na va-
bilo k sodelovanju.

Zaključek
Članstvo in sodelovanje v 
Svetu bralcev je prosto-
voljno in neplačano, zato v 
njem pričakujemo Posavske-
mu obzorniku kot osrednje-
mu lokalnemu oziroma re-
gionalnemu mediju naklon 
jene ljudi, ki pa bodo s svo-
jim konstruktivnim pristo-
pom po eni strani opozarjali 
na pomanjkljivosti, hkrati pa 
znali tudi podpreti tista pri-
zadevanja uredništva, ki so 
oziroma bodo po njihovem 
mnenju tega vredna.

 Silvester Mavsar

Kako	se	prijaviti?
Zainteresirani bralci morajo izpolniti posebno prijavo s 
vprašalnikom, v katerem navedejo osebne podatke in skozi 
odgovore na vprašanja na kratko obrazložijo, zakaj želijo 
sodelovati v Svetu bralcev. Izpolnjeno prijavnico pošljite v 
zaprti kuverti izključno po pošti na naslov: Posavski obzor-
nik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom Svet bralcev.
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Hvale vredna 
roka pomoči
Mnogi strokovnjaki, ki že-
lijo pozitivno vplivati na 
počutje in obnašanje lju-
di, poudarjajo, da mora-
mo življenje in njegove iz-
zive jemati skozi pozitivno 
in optimistično plat. Ne 
smemo veliko razmišljati 
in premlevati o problemih, 
na vsako stvar je potreb-
no gledati s svetle plati in 
upati na boljše. Vse v redu 
in prav. Težko pa je veselo in optimistično živeti, če te 
razmere iz dneva v dan silijo v brezupen in brezizho-
den položaj. Če pogledamo na primer aktualni polo-
žaj, v katerem se nahaja povprečna Slovenka ali Slo-
venec, je jasno dvoje. Prvič se dohodki posameznika 
in družine iz dneva v dan krčijo. Brezposelnih in de-
lavcev z nizkimi plačami je vse več. Višina plač v go-
spodarstvu se niža, novih delovnih mest še posebej 
za mlade ni. Prepolovljeno je usklajevanje pokojnin. 
Za naslednje leto je napovedana zamrznitev usklaje-
vanja pokojnin in socialnih transferjev. Javni sektor 
bo odpuščal in zniževal plače. Gospodarstvo je še ve-
dno v recesiji. Po drugi strani se življenjski stroški vi-
šajo. Imamo nadpovprečno inflacijo oziroma rast cen 
življenjskih stroškov. Najbolj rastejo cene energen-
tov (goriva, kurilno olje, plin in elektrika), ne le za-
radi svetovnih razmer, temveč zlasti zaradi (pre)viso-
kih trošarin oziroma davkov. V marsikateri slovenski 
občini so tudi občutno višje cene komunalnih stori-
tev. Za prihodnje leto Vlada napoveduje nov davek 
na nepremičnine, ki bo povečal prilivi v občinske in 
državno blagajno za 30 %. Kakšne so razmere z no-
vim davkom na nepremičnine, nazorno ilustrira tudi 
11. člen predloga zakona, kjer je napisano, da nove-
ga »davka na nepremičnine ni mogoče odpisati tudi 
v primeru, če bi bilo s plačilom davka ogroženo preži-
vetje davčnih zavezancev in njihovih družinskih čla-
nov.« Vsak bralec si naj sam ustvari mnenje o social-
nem čutu predlagatelja takšnih določb zakona. Nič ne 
čudi tudi ocena varuhinje človekovih pravic, ki v za-
dnjem letnem poročilu pravi, da smo vse manj social-
na država.

Res je, da materialni pogoji za življenje niso vse in da 
se da polno in srečno živeti tudi z malo denarja. Žal 
pa opažam, da se stiska, ki je posledica slabega mate-
rialnega položaja posameznika ali družine, hitro od-
razi v slabših družinskih težavah in pusti posledice 
na zdravju posameznikov. Če ta stiska predolgo tra-
ja oziroma ljudje niso deležni pomoči drugih, so lah-
ko posledice zelo slabe in celo tragične. Država preko 
centrov za socialno delo sicer pomaga, zelo dobra in 
učinkovita pa je lahko pomoč tudi preko civilne druž-
be oziroma posameznikov, ki želijo pomagati. 

Nedavno sem se seznanil s poslanstvom Družinskega 
inštituta ZAUPANJE, ki deluje v Sevnici. Gre za ne-
profitni zavod, ustanovljen leta 2009, katerega temelj-
no poslanstvo je nuditi podporo družini. Ustvarili so 
različne programe, ki so v pomoč in podporo vsem čla-
nom družine, od otrok do starostnikov. Inštitut vodi-
ta zakonska in družinska terapevta z večletnimi izku-
šnjami. Pri pripravi programov so precej pozornosti 
namenili potrebam lokalne skupnosti in razvili nasle-
dnje projekte:
• Terapevtska pomoč posameznikom, parom in dru-
žinam v stiski, ki vključuje izvajanje družinskih/par-
tnerskih/individualnih terapij, vodenje skupin za 
samopomoč, delavnice za pare, šole za starše in tele-
fonsko svetovanje ljudem v stiski.
• Dnevni center za starejše občane Sevnica, ki je od-
prl vrata prvega julija letos v Sevnici. Dnevni cen-
ter za starejše predstavlja center, v katerem se čez dan 
srečujejo starejši in s katerim nameravajo v veliki 
meri zmanjšati socialno izključenost starejših in po-
nuditi programe za aktivno življenje starostnikov.
• Družinski center Sevnica je namenjen družinam z 
majhnimi otroki. Ponuja občasno organiziranje var-
stva otrok v obliki ustvarjalnih delavnic, organizacijo 
počitniškega varstva otrok v dopoldanskem času, šolo 
za starše in pogovore o konkretnih težavah pri vzgoji 
otrok, organizacijo izletov za družine.

Družinski inštitut Zaupanje je več kot dobrodošel pro-
jekt, ki lahko marsikomu pomaga, saj je zasnovan 
tako, da je dostopen vsem ljudem, ne glede na social-
ni status, velika večina aktivnosti pa poteka brezplač-
no. Upam, da bodo Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, občine in podjetja takšne primere dobre 
prakse podprle.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

3.¾avgusta¾2010¾se¾bo¾iztekel¾rok¾za¾oddajo¾po-
nudb¾na¾osnovi¾mednarodnega¾javnega¾razpisa¾
za¾izvedbo¾varnostnih¾analiz¾in¾pripravo¾meril¾
sprejemljivosti¾za¾odlagališče¾nizko-¾in¾srednje-
radioaktivnih¾odpadkov¾ (NSRAO)¾ v¾Republiki¾
Sloveniji,¾ki¾ga¾je¾ARAO¾objavila¾junija¾letos.

Preliminarne¾varnostne¾analize¾za¾bodoče¾od-
lagališče¾NSRAO¾v¾Sloveniji¾so¾bile¾že¾narejene¾
leta¾2006¾v¾fazi¾priprave¾državnega¾prostorske-
ga¾načrta¾za¾odlagališče¾in¾so¾temeljile¾na¾takrat¾
znanih¾podatkih¾o¾lokaciji¾in¾variantnih¾projek-
tnih¾rešitvah.¾Skladno¾s¾slovensko¾zakonodajo¾in¾

z¾mednarodnimi¾priporočili¾se¾ob¾vsaki¾fazi¾pro-
jekta¾in¾ob¾spremembah¾vhodnih¾podatkov¾var-
nostne¾preračune¾ponovi.¾Tako¾bodo¾v¾prvem¾
koraku¾preverjene¾rešitve¾iz¾idejnega¾projekta¾
odlagališča¾ob¾upoštevanju¾podatkov¾o¾lokaci-
ji¾odlagališča,¾pridobljenih¾v¾zadnjih¾letih,¾ko¾so¾
bile¾na¾lokaciji¾in¾njeni¾okolici¾izvedene¾teren-
ske¾raziskave.¾V¾nadaljevanju¾bodo¾varnostni¾
preračuni¾ponovljeni¾še¾v¾fazi¾projekta¾za¾pri-
dobitev¾gradbenega¾dovoljenja¾pa¾tudi¾po¾kon-
čani¾gradnji,¾ko¾bodo¾upoštevani¾vsi¾podatki¾o¾
zgrajenem¾objektu.¾Hkrati¾z¾varnostnimi¾anali-
zami¾bodo¾določena¾tudi¾merila¾sprejemljivosti,¾
to¾so¾omejitve¾posameznih¾lastnosti¾radioaktiv-
nih¾odpadkov,¾ki¾so¾lahko¾odloženi¾v¾zgrajenem¾
odlagališču.

PONOVNO PREVERJANJE 
IN DOKAZOVANJE 
VARNOSTI ODLAGALIŠČA
ARAO si potem, ko je Vlada 1. julija dala soglasje k njenemu Programu dela in finančnemu na-
črtu za leto 2010, zelo prizadeva za čim prejšnji podpis pogodbe o financiranju njene dejavno-
sti s Skladom za financiranje razgradnje NEK. Neurejeno financiranje namreč otežuje izvajanje 
načrtovanih aktivnosti agencije, poleg tega pa povzroča tudi zamik v izplačevanju nadomestil 
za omejeno rabo prostora.

Z¾ izvajanjem¾varnostnih¾analiz¾ se¾preverja¾
in¾dokazuje¾varnost¾odlagališča.¾Odlagališče¾
mora¾namreč¾skupaj¾s¾sistemom¾več¾zapore-
dnih¾inženirskih¾pregrad¾in¾naravnim¾okoljem,¾
v¾katerega¾je¾umeščeno,¾dolgoročno¾–¾vsaj¾za¾
dobo¾300¾let,¾ko¾radioaktivnost¾NSRAO¾pade¾
pod¾raven¾naravnega¾ozadja¾–¾preprečevati¾
uhajanje¾radioaktivnih¾snovi¾v¾okolje.¾Z¾var-
nostnimi¾analizami¾se¾predvidi¾najrazličnejše,¾
normalne¾in¾tudi¾izredne¾dogodke,¾ki¾se¾lahko¾
zgodijo¾in¾vplivajo¾na¾varnost¾odlagališča,¾ter¾
naredi¾preračune¾radioloških¾obremenitev¾¾za¾
okoliško¾prebivalstvo¾in¾okolje.¾Na¾osnovi¾iz-
računov¾se¾predvidi¾ukrepe,¾ki¾zagotavljajo¾
varnost.¾Skladno¾z¾mednarodnimi¾priporočili¾
mora¾biti¾v¾Sloveniji¾radiološka¾obremenitev¾
manjša¾od¾0,3¾mSv¾na¾prebivalca¾kritične¾sku-
pine¾na¾leto,¾kar¾je¾znatno¾nižja¾vrednost¾kot¾
prispevek¾naravne¾radioaktivnosti¾iz¾okolja.¾¾

Vlada RS imenovala 
člane UO ARAO

Ker¾bo¾dosedanjim¾članom¾upravnega¾od-
bora¾Agencije¾za¾radioaktivne¾odpadke¾leta¾
2010¾potekel¾mandat,¾je¾Vlada¾RS¾za¾man-
datno¾dobo¾štirih¾let¾z¾možnostjo¾ponovne-
ga¾imenovanja¾kot¾predstavnike¾ustanovitelja¾
v¾upravni¾odbor¾agencije¾imenovala¾Jadran-
ka Medaka,¾mag. Mileno Černilogar Radež¾
in¾mag.¾Tea Oršaniča Hrvoja.

Poleg¾treh¾članov¾upravnega¾odbora,¾ki¾jih¾
imenuje¾Vlada¾RS¾kot¾ustanovitelj,¾sta¾člana¾
UO¾še¾predstavnik¾NEK,¾enega¾člana¾pa¾izmed¾
sebe¾izvolijo¾zaposleni.

TRŽIŠČE - Prostovoljno gasilsko društvo Tržišče je zadnjo 
julijsko soboto pripravilo v tamkajšnjem športnem parku  
krajšo slovesnost ob 60-letnici delovanja domačega gasil-
skega društva, ki je dobilo novo, sodobno opremljeno gas-
ilsko vozilo GVC 16/25 z dodatno opremo. 

Za novo vozilo, ki je pomembna pridobitev za večjo požarno 
varnost v Mirnski dolini, je bilo potrebno odšteti 208.000 
evrov. Predsednik PGD Tržišče Janez Pungerčar je ob tem 
povedal, da je domače gasilsko društvo namensko varčevalo 
za vozilo vse od leta 2003 in tako prispevalo okoli četrtine 
potrebnega denarja. Velik del sredstev je prispevala tudi 
Gasilska zveza Sevnica, pa Občina Sevnica in Zavarovalnica 
Triglav, nekaj pa krajani. 

»Varovati ljudi in premoženje je najbolj plemenito delo,« 
je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril sevniški župan 
Srečko Ocvirk ter tako opozoril na velik pomen gasilske de-
javnosti, vlogo gasilskih društev ter požrtvovalno delo vrlih 
gasilcev. Za dosedanje uspešno delo je nato predsedniku PGD 
Tržišče izročil Listino Občine Sevnica.

Po blagoslovu novega gasilskega vozila, ki ga je opravil 
domači župnik Slavko Kimovec, je sledila še predaja ključev 
vozila in nato preizkus delovanja predvsem zvočnih naprav 
na vozilu ter vodne cevi. Curek vode iz nje je bil pravo sim-
bolne dejanje, ki naj bi bil čim manjkrat v uporabi. 

V krajšem kulturnem programu je sodelovala Godba Sevni-
ca, z gasilsko povorko so se pomembnemu jubileju poklonila 
gasilska društva v sevniški občini, zapeli pa so člani moškega 
pevskega zbora Emil Adamič iz Mokronoga. Smilja Radi

PGD	Tržišče	ob	60-letnici	
dobilo	novo	gasilsko	vozilo

PGD Tržišče je ob 60-letnici delovanja dobilo novo 
gasilsko vozilo z dodatno opremo.

DOBRAVA - Združenji borcev za vrednote NOB Krško in Bre-
žice sta 30. julija skupaj s številnimi zbranimi člani zdru-
ženj, sorodniki padlih in gosti položili vence k spomeni-
ku prvim padlim borcem v Dobravi pri Brežicah, ki so jih 
Nemci postrelili na ta dan pred 69-imi leti. Podpredsedni-
ca brežiškega združenja Ivanka Grubič je dejala, da bodo 
prihodnje leto slavnostno obeležili 70. obletnico. 

Z minuto molka so se poklonili prvim krškim borcem, četi 
mladih, ki so se pripravljali na upor, čeprav še niso izstrelili 
naboja, je povzel žalostno zgodbo predsednik krškega zdru-
ženja Lojze Štih, a kot je dejal, so bili pripravljeni na upor 
in imeli že orožje. Doletela jih je kruta usoda izdajstva. Smr-
ti se je izognil njihov sotovariš Vladimir Pfeifer iz Leskovca, 
ki živi v Murski Soboti, in je prisostvoval komemoraciji. Po-
vedal je, da je takrat šel v rudnik Krmelj, da bi tam pripra-
vili razstrelivo, s katerim so načrtovali uničiti železniško po-
vezavo. Ker je močno deževalo, je tam prespal, do vrnitve v 
Krško pa ni vedel, kaj se je zgodilo sotovarišem. 

Na kamnitem spomeniku z rdečo peterokrako so zabeležena 
imena: Ivanka Uranjek 1919 iz Celja in domačini Jože Gra-
ber 1922, Peter Jernejec 1914, Rado Kaplan 1912, Milan Ka-
plan 1918, Zdenko Kaplan 1922, Rajko Kastelic 1922, Franc 
Kastelic 1923, Franc Preskar 1917 in Tonči Preskar 1921. Nji-
hovemu spominu so se letos poklonili obsežneje kot leta do-
slej, obe združenji skupaj s t. i.  pokrajinskim sodelovanjem, 
kar je bil dogovor lanskoletne komemoracije, in udeleženi-
mi številnimi drugimi društvi, na prireditvi pa še s pesmijo, 
in sicer moška skupina Društva upokojencev Brežice, Adolf 
Moškon na harmoniki in pesnik Franc Živič iz Globokega.  
 S. Vahtarič

V	Dobravi	v	spomin	prvim	
krškim	borcem	

V spomin devetim fantom in dekletu, ki so življenja dali 
za svobodo. 

VRHOVO - Na lokalni cesti Vr-
hovo – Loka pri Zidanem Mo-
stu (na odseku od  pokopa-
lišča Vrhovo do mostu čez 
Savo pri HE Vrhovo) bo do 
letošnjega 31. oktobra po-
polna zapora ceste zaradi 

izgradnje sončnih elektrarn 
na nasipu med lokalno ce-
sto in reko Savo. Po zaklju-
čeni izgradnji bo investitor 
(Savske elektrarne) dal na-
mestiti tudi cestne odbojne 
ograje. S. R.

Lokalna	cesta	
Vrhovo	-	Loka	
zaprta

Lokalna cesta Vrhovo – 
Loka pri Zidanem Mostu 
pri HE Vrhovo je zaprta za 
ves promet zaradi izgra-
dnje sončnih elektrarn na 
brežini reke Save.

Na spletu že v sredo!
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POSAVJE - Planinci Posavja, Zasavja in Savinjske doline so se 
srečno vrnili z 10-dnevnega pohodnega tabora v ukrajinskih 
Karpatih. Osvojili so najvišjo goro Goverlo (2066 m), najlep-
šo goro Petros (2021 m) in slikovito rumeno goro Siniak v Gor-

ganskem gorovju. Vrnili so se polni novih spoznanj z za nas 
manj znane države izrednih razsežnosti, velikih kontrastov 
in socialnih razlik ter neobdelanih rodovitnih polj. Tabor je 
v okviru Planinskega društva Lisca Sevnica in MDO Zasavje 
organiziral in vodil Janez Levstik. J. L.

Posavski	planinci	v	Ukrajini

RAKA – Na povabilo predsedni-
ka dolenjskega kluba Kapnikov 
Martina Kirna in gostitelja Sil-
va Krošlja ter predsednice po-
savskega kluba Vere Tucovič 
so se kapniki 25. junija zbra-
li na prijateljskem srečanju v 
Krošljevi zidanici na Raki. Sku-
paj s svojci so se kapniki, t.j. 
bolniki po kapi, družili in sku-
paj preživeli nekaj uric, kar 
jim, kot je poudarila Anica 
Kukovičič iz Krškega, zelo ve-
liko pomeni. Na prijateljskem 
srečanju so zapeli, nekateri 
pa celo zaplesali ob prijetni 
glasbi Kirna. Vsekakor je sre-
čanje ostalo v lepem spominu 
in si jih želijo čim več. Hkra-
ti pa se zahvaljujejo vsem, ki 
so se potrudili, da so se ime-
li prijetno. Vsako prvo sobo-
to v mesecu se člani posavske-
ga kluba srečujejo na Čatežu, 
kjer si izmenjujejo mnenja in 
izkušnje, prisluhnejo strokov-
no izobraževalnim predava-
njem ...  A. K. 

Prijateljsko	
srečanje	
kapnikov	

Karl Rožman se je rodil v iz-
seljenstvu v Nemčiji, njegov 
slovenski dom je bil v bizelj-
ski Stari vasi, sedaj pa domuje 
v Brežicah. Naključje je hote-
lo, da je bil pred leti na ne-
kem celovškem sejmu, kjer je 
imel s sabo tudi slovenski ze-
mljevid. Eden izmed obisko-
valcev stojnice je z zanima-
njem pokazal na vasico Krška 
vas in vzkliknil, da je bil od 
tam izgnan, saj so jih partiza-
ni pregnali z njihovih domov. 
Rožman je ob tem dejal, naj 
se vendarle spusti na realna 
tla ter mu v pogovoru dodal, 
da so najprej Nemci pregnali 
prebivalce in jih izselili, nato 
pa so na njihove domove na-
selili Kočevarje. Oba sogovor-

Kočevarji	obiskali	Posavje
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Med drugo svetovno vojno, ko je tudi posavske kraje zajela okupacija, so bili 
prebivalci povečini izseljeni v nemška taborišča, na slovenske domačije pa so poselili t. i. Kočevarje. Po 
mnogih letih so se vezi obnovile in tako je nastalo tradicionalno srečevanje, ki je preraslo v obiskova-
nje krajev. 29. julija je skupina Kočevarjev in njihovih potomcev pripotovala na ogled Posavja.

nika, poleg Rožmana Horst 
Krauland, rojen v Krški vasi 

28. decembra 1944, sta pri-
čela prikimavati in iz tega do-
godka se je rodilo srečevanje, 
ki je bilo letos že 3. po vrsti. 
Že tradicionalno srečevanje 
Kočevarjev sicer poteka vsako 
leto v Kočevju, nato pa se ne-
kateri odločijo še za obiskova-
nje tistih krajev, ki so kakor-
koli z njimi povezani. Letošnji 
program je bil ponovno pe-
ster, saj si je 48 udeležencev 
ogledalo Veliko vas, Rako, kr-
ško vinsko klet, Leskovec, Ar-
tiče, Zdole, Staro vas na Bi-
zeljskem, Brežice in Mokrice. 

V Leskovcu pri Krškem jih je 
sprejel leskovški župnik Lud-
vik Žagar in jim predstavil 
zgodovino župnijske cerkve. 
Prevodne besede je priso-

tnim podajal Ludvig Kren, ki 
je med vojno poučeval na Ve-
liki Dolini. V pogovoru z neka-
terimi prisotnimi sem izvedela 
kar nekaj zgodb povezanimi z 
daljnimi dogodki iz druge sve-
tovne vojne. Tako je Kren, ki 
sedaj živi v Celovcu, dejal, da 
ga še vedno radosti, ko je po 
pol stoletja ponovno stopil na 
slovenska tla ter se je med 
drugim srečal tudi s svojimi 
nekdanjimi učenci, s katerimi 
sedaj ohranja stike. „Bili smo 
ne krivi ne dolžni,“ so prija-
zno nanizali sogovorniki, „ta-
kšna je bila usoda, ki je ni mo-
goče spremeniti, nikoli nismo 
bili sovražniki, niti sovražni, 
mi in naši predniki smo v ti-
stem času tukaj prebivali. Ve-
liko nam pomeni, da te kraje 
lahko obiskujemo, zato se radi 
vračamo.“ Pred glavnim oltar-
jem v leskovški cerkvi Žalostne 
Matere božje pa je skupina na-
ključnih pevcev ubrano zapela 
Marijino pesem. Več na www.
posavje.info. 
 Marija Kalčič

Skupina Kočevarjev pred leskovško župnijsko cerkvijo

www.nlb.si/sefi

Ali veste, da si mirnejši spanec lahko zagotovite tudi z 
najetjem sefa, v katerega varno shranite svoje 
dragocenosti in pomembne listine? Če se boste za 
najem odločili v času od 21. 6. do 31. 8. 2010, vam 
bo banka za enoletni najem novega sefa podarila kar 
50% najemnine.

NLB namig

N
LB

 d
.d

., 
Tr

g 
re

pu
bl

ik
e 

2,
 1

00
0 

Lj
ub

lja
na

Lokalna trajnostna oskrba s hrano je eden 
izmed treh strateških ciljev prehranske po-
litike, ki jih je Slovenija opredelila v Re-
soluciji o nacionalnem programu prehran-
ske politike 2005–2010. Lokalna trajnostna 
oskrba prinaša velike prednosti prideloval-
cem in potrošnikom: z njo spodbujamo in 
krepimo lokalno kmetijsko proizvodnjo, 
znižujemo čas in stroške transporta, skla-
diščenja ter distribucije živil in prispevamo 
k zmanjševanju toplogrednih emisij. Kraj-
še transportne verige omogočajo boljšo sle-
dljivost in nadzor nad živili. Predvsem pa 
lokalna hrana pride do potrošnika bolj sve-
ža, kakovostna in zdrava.

Tudi v Posavju je zapisana v Lokalni ra-
zvojni strategiji območja LAS Posavje vizi-
ja vzpostavitve trajnostne oskrbe regije z 
lokalno pridelano hrano višje kakovosti. V 
letu 2009 je LAS Posavje s partnerji pristo-
pila k projektu, s katerim smo želeli ugo-
toviti, ali na našem območju obstajajo mo-

žnosti za samooskrbo s kmetijskimi pridelki 
in živilskimi izdelki iz skupine žit, sadja, 
zelenjave in mesa višje kakovosti ter mo-
žnosti za uvajanje lokalno pridelane hra-
ne v javne ustanove. V sklopu študije je 
bila opravljena analiza s podatki o količi-
ni in vrsti integrirano in ekološko pridela-
ne hrane, ki bi jo posamezna kmetijska go-
spodarstva lahko namenila lokalnemu trgu. 
Na drugi strani je bil preverjen interes in 
možnosti za uvajanje tovrstne hrane v jav-
ne ustanove. Na osnovi opravljenih analiz 
so bila oblikovana merila in kriteriji za sku-
pine vključenih živil ter pripravljen model 
trajnostne oskrbe s hrano v javnih ustano-
vah v Posavju.
Študija je podala opogumljajoče rezultate 
- v Posavju je posluh za lokalno oskrbo, go-
tovo pa bo potrebno spodbuditi ključne no-
silce, ki bodo povezali lokalno verigo »od 
njive do krožnika«. Študije in modeli so pri-
pravljeni, čaka nas izvedba. Na zastavlje-
no pot bo treba zakorakati hitro in odloč-
no, s ciljem, da ponovno ovrednotimo delo 
kmetijcev ter posavsko podeželje ohranimo 
živo, ustvarjalno. 
Projektno partnerstvo bo rezultate projek-
ta predstavilo v sklopu Grajsko trškega dne 
na Svibnem, 20.8.2010 ob 16. uri pri Zoi-
sovi graščini na Počakovem, v občini Rade-
če. Na dogodku bodo sodelovali tudi lokal-
ni ponudniki s svojimi ekološkimi produkti. 
Vabljeni!
 M. P.,  
 Center za razvoj podeželja Posavje
 B. Z., Zavod Svibna
 Kmečka zadruga Sevnica

LOKALNA	TRAjNOSTNA	OSKRBA	
S	hRANO

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
s sredstvi LEADER na območju razvojne regije Posavje upravlja LAS Posavje, 

pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje

Foto: Bernardka Zorko

ŽUPEČA VAS - Zadnji julijski dan se je v Župeči vasi odvilo sedaj 
že tradicionalno srečanje vaščanov. Vse skupaj se je začelo pri 
kapelici Lurške Matere Božje, kjer sta mašo darovala cerkljan-
ski župnik Janez Žakelj in letošnji zlatomašnik Alfonz Grojz-
dek, ki sicer izhaja iz te vasi. Povabila sta vse Župečane, naj 
naslednje leto preživijo v duhu svojega rojaka, pokojnega ško-
fa Stanislava Leniča. Leto 2011 bo namreč v cerkljanski župni-
ji zelo slovesno, saj bodo praznovali Leničevo leto, spomin na 
100-letnico njegovega rojstva, ko naj bi v vasi njemu v spomin 

postavili obeležje. Po maši pa je sledilo srečanje vseh vaščanov 
»na gmajni« za Krko. Vaški odbor je poskrbel, da je bilo za vse 
dovolj hrane in pijače, za dobro vzdušje je skrbel ansambel. 
Vmes so nastopili še Moški pevski zbor Planina in Nada Srpčič 
iz Krške vasi, ki je predstavila nekaj svojih pesmi, seveda pa ni 
šlo brez nogometa. Zanimivo je bilo tudi, ko so na dražbo dali 
star zvonec iz kapelice, ki so ga letos nadomestili s povsem no-
vim. Prijeten večer je hitro minil, petje, smeh in dobra volja 
pa so več kot dobri razlogi, da se vaščani naslednje leto ponov-
no srečajo.  R. R.

V	Župeči	vasi	je	bilo	veselo
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KRŠKO - Župan Franc Bogovič je v imenu Občine Krško 21. 
julija predal ključe stanovanj najemnikov 16 stanovanj v 
dveh adaptiranih objektih na naslovu Valvasorjevo nabrež-
je 9 in 10 v starem mestnem jedru Krškega. Občina Krško je 
v mesecu aprilu 2010 objavila 7. javni razpis za dodelitev 
21 neprofitnih stanovanj v najem, od tega jih je pet v lasti 

Stanovanjskega sklada RS, enajst v lasti Občine Krško, pet 
stanovanj pa je Občina vzela v najem od družbe Kostak. Za 
pridobitev stanovanja na Valvasorjevem nabrežju je vložilo 
prošnje kar 75 prosilcev, od tega 67 upravičencev. Kakor je 
poudarila višja svetovalka za stanovanjske zadeve mag. Ja-
nja Jordan, želi Občina, ki je za navedeno investicijo na-
menila 380.000 evrov, glede na število prosilcev povečevati 
stanovanjski fond vsaj z desetimi stanovanji letno, hkrati pa 
povečati tudi fond kadrovskih stanovanj. B. M.

Nove	stanovanjske	kapacitete,	
a	lista	čakajočih	še	dolga

Invalid Ivan Zorko in Franc Bogovič pri prevzemu 
ključev stanovanja

BISTRICA OB SOTLI - Na Svete gore vodi novourejena ce-
sta. Občina Bistrica ob Sotli je v njeno rekonstrukcijo oz. 
obnovo po etapah na odseku Zagaj - Svete gore - Vrhovni-
ce v treh letih pritegnila 600 tisoč evrov iz naslova Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. 

Župan Jožef Pregrad je dejal, da je letos vložena tretjina sred-
stev, saj so 1,6 km ceste od regionalne ceste Bizeljsko -  Bistri-
ca ob Sotli do vznožja romarskega središča pred dnevi povsem 
preplastili in uredili odvodnjavanje. Vozni pas je razširjen na 5,5 
metra, kar bo omogočalo tudi parkiranje ob cesti. Romarsko sre-
dišče Svetogorske Matere Božje je namreč izredno dobro obiska-
no in je vsako leto doslej zaparkirana ozka cesta povzročala pro-
metni kaos, zlasti ob Marijinem prazniku 15. avgusta. Ob vznožju 
omenjene ceste, kjer je tudi vpadnica iz smeri Bizeljsko v Bistrico 
ob Sotli, so postavili leseni kozolček z informacijsko tablo, tako 
kot še iz smeri Podsrede, Podčetrtka in mejnega prehoda ter na 
parkirišču v središču kraja in kot pravi župan, bodo še enega po-
stavili v centru kraja pri kulturnem domu. V teh dneh naj bi že 
začeli s postavitvijo t. i. smerokaznih tabel s hišnimi številkami. 
V poletnih mesecih so asfaltirali še cestni odsek od občinske stav-
be v Gabronovo naselje, kjer se načrtuje že tretja novogradnja, 
tako da na občini razmišljajo o zagotovitvi dodatnih gradbenih 
parcel. Uredili so tudi 200 metrski pločnik v Zagaju ter javno pot 
kot priključek na regionalno cesto. Več na www.posavje.info.
 S. Vahtarič

RADEČE - Na podružnični glasbeni šoli v Laškem, ki je del Glas-
bene šole Radeče, se je povečal vpis učencev za tri oddelke, 
zato je Ministrstvo za šolstvo in šport v dogovoru z ravnate-
ljico radeške glasbene šole Rosano Jakšič uskladilo potrebne 
spremembe obstoječega odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
in zaradi velikega števila sprememb pripravilo nov odlok, ki 
v primerjavi s prejšnjim vsebuje nekaj bistvenih sprememb. 
Ena izmed njih je preimenovanje šole, ki se bo odslej imeno-

vala Glasbena šola Laško–Radeče, podružnična glasbena šola v 
Laškem pa je po novem Enota Laško, ki jo bo vodil pomočnik 
ravnatelja. Večino predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda 
omenjene glasbene šole bo imela Občina Laško. Novi odlok sta 
sprejela oba ustanovitelja glasbene šole - Občinski svet Obči-
ne Laško in Občinski svet Občine Radeče. S. R.

Na	Marijin	praznik	na	Svete	
gore	po	novi	cesti	

Na Svete gore vodi nova široka cesta.

Glasbena	šola	Radeče	se	je	
preimenovala

Glasbena šola Radeče se odslej imenuje Glasbena šola 
Laško-Radeče. 

Z začetkom novega šolskega 
leta bo v okolici šole dokonč-
no pričel veljati nov prometni 
režim. Zjutraj in po pouku so 
namreč nekateri starši in tudi 
zaposleni kljub opozorilom 
vodstva šole otroke še vedno 
pripeljali oziroma odpeljali ne-
posredno izpred glavnega vho-
da. Glede na to, da se v tem 
območju giblje veliko otrok – 
pešcev, je na pobudo šole svet 

Nove	prometne	ureditve	v	Radečah
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Radeče je na svoji julijski seji sprejel nekatere 
sklepe, ki bodo vplivali na bodočo cestno prometno ureditev v Radečah. Prav je, da je o spremenjenem 
prometnem režimu obveščena tudi širša javnost.

že na preteklih sejah obrav-
naval problematiko in konč-
no tudi sprejel sklep, da se ob 
spomeniku pred šolo postavi 
znak prepovedano parkiranje 
od 6.00 do 15.30. Starši bodo 
še naprej lahko svoje otroke 
varno pripeljali na obračali-
šče za šolo pri športni dvorani 
ali za vrtec k stadionu, kot to 
nekateri odgovorno in vestno 
izvajajo že zdaj. Ob tem naj 

omenimo tudi, da bo po skle-
pu SPV izpolnjena tudi želja po 
varnejšem vključevanju ob po-
vratku iz vrtca na ulico Pot na 
stadion, z namestitvijo ogleda-
la pri hiši Pot na stadion 8. 

Druga pomembna odločitev je 
bila sprejeta po predhodnih 
razgovorih in v soglasju s sta-
novalci naselja Kolenov gra-
ben. Končuje se namreč izgra-

dnja večstanovanjskega bloka 
Kolenov graben 1 in novega 
parkirišča na mestu bivše sta-
novanjske hiše z dvoriščem. 
Na novozgrajenem parkirišču 
bodo poleg parkirnih mest za 
stanovalce novega bloka za-
gotovljena ustrezna parkirna 
mesta za invalide. Že več let 
ugotavljamo, da je ulica pod 
bloki Kolenov graben 7-9 z de-
sne strani zaparkirana z oseb-

nimi vozili. Sprejet je bil sklep, 
da se promet uredi tako, da 
bo pod bloki potekal enosmer-
ni promet iz smeri Ljubeljšek – 
frizerski studio. Hkrati bodo na 
desni strani na novo zarisana 
parkirna mesta. Vse navedeno 
bo nedvomno pripomoglo k re-
šitvi večletnih težav s parkira-
njem in ureditvijo okolice blo-
kovskega naselja. 

V teh dneh komisija za ocenje-
vanje v tekmovanju najlepša 
KS, hiša in kmetija, ki poteka v 
sodelovanju Občine Radeče in 
Hortikulturnega društva Rade-
če, opravlja zaključno ocenje-
vanje urejenosti hiš in kmetij 
po območju naše občine. Na 
prvem ocenjevanju v juniju so 
predstavnice posameznih kra-
jevnih skupnosti, ki so hkrati 
članice komisije, izbrale po-

samezne primere, ki izstopa-
jo po urejenosti in so predmet 
zaključnega ocenjevanja. Sku-
pna akcija poteka že od leta 
2003 in tudi letos bodo vsem 
nagrajencem priznanja pode-
ljena na slavnostni seji občin-
skega sveta Občine Radeče v 
septembru. Z leti ugotavlja-
mo, da se urejenost okolice 
hiš in kmetij ter splošna ure-
jenost kraja izboljšuje, kar so 
s podeljevanjem priznanj na-
šemu kraju potrdile tudi komi-
sije ocenjevanj na regijskem 
nivoju. Na regijskem ocenje-
vanju Turistične zveze Breži-
ce v okviru projekta »Moja de-
žela – lepa in gostoljubna« je 
v letu 2009 v kategoriji hribo-
vske vasi prvo mesto osvojilo 
Svibno, v kategoriji manjših 
mest pa so prvo mesto zase-
dle Radeče. Začetek …

... in konec predvidene enosmerne ulice pod bloki 
Kolenov graben 7-9. 

TRŽIŠČE - Zadnjo so-
boto v juliju je po-
tekala v Tržišču v or-
ganizaciji Društva 
ljubiteljev starih vozil 
Mirnske doline Hrast 
tradicionalna priredi-
tev v občini Sevnica – 
gorska dirka starodob-
nih motorjev za Pokal 
Malkovca s startom v 
Tržišču in s ciljem na 
Malkovcu. Na primer-
no urejeni in atraktiv-
ni cesti za tekmoval-
ce, dolgi dobra dva 
kilometra, se je po-
merilo s starodobnimi motocikli in z nekaterimi novejšimi 
letniki ter tudi z dvosedi okoli 80 tekmovalcev. Po zaključe-
nih dirkah v treh kategorijah, ki so štele tudi za državno pr-
venstvo v hitrostnem motociklizmu starodobnikov,  je slavil 
absolutno zmago Niko Sodnikar iz Kranja s časom 1:14:24 
ter prejel velik Pokal Malkovca v trajno last. Med domačini 
je bil s časom 1:20:26 najhitrejši Tomaž Knez. S. R.

Motoristična	dirka	za	Pokal	
Malkovca	

Zadnjo soboto v juliju je 
potekala v Tržišču gorska dirka 
starodobnih motorjev za Pokal 
Malkovca.

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je na zadnji julijski dan 
potekalo tradicionalno srečanje posavskih kmetic, ki ga je 
letos gostilo Društvo kmetic Krško. Preko sto kmečkih žensk 
iz vseh koncev Posavja si je ogledalo razstavo o trapistih 
in trapistovske hleve ter pokušalo vina v kleti Fabjančič, 
sledilo je kosilo na grajskem dvorišču, nato pa še družabno 
srečanje, na katerem jih je zabaval ansambel Kalifornija. 
S krajšim kulturnim programom so obeležile tudi 35-letni-
co delovanja krškega društva kmetic. Foto: J. M.
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Krmelj	pred	Knap’n’festom
KRMELJ - Festival Knap’n’fest je pred svojo drugo izved-
bo, premiero je prestal lani. Ocene in občutki so bili do-
bri, zato je pred nami ponovitev. In prav je tako. Ideja o 
poletni prireditvi se je rodila na novega leta dan 2009.

 »Krmelj že lep čas ne premore nobene prave prireditve, zato 
smo se ob proslavi novega leta odločili, da ja čas, da nekaj 
naredimo tudi mi mladinci. Smo tista sveža moč in energi-
ja,« pove ena od udarnih sil festivala Franci Bastardi. Med 
januarjem in marcem so zbrali ideje, pripravili dokumenta-
cijo. »Razdelili smo si tudi vloge, da se je točno vedelo, kaj 
kdo počne. Poleg tega se nismo branili nasvetov ljudi, ki so 
že organizirali take ali podobne zadeve,« še pristavi Bastar-
di, tudi pevec uspešne prodorne glasbene skupine Liquf. Od 
kod ime? Tudi to smo izvedeli. »Vsako leto smo mladinci že 
pripravili nek piknik, ki se je imenoval Krmelj napada. To je 
bilo tudi delavno ime našega festivala. A smo hitro spoznali, 
da je to malce preveč agresiven naziv, zato smo povezali se-
danjost z našo bogato preteklostjo in prišli do Knap’n’fest.« 

Na mladih svet stoji in v Krmelju so zato lahko ponosni na 
njih. Kljub temu pa je bilo nemalo skepse, ko so se lote-
vali projekta. Navsezadnje pa je tudi res, da je kritičen 
dvom vedno nujno prisoten. »Ta skepsa se je res čutila, ko 
smo omenili finance, ki smo jih potrebovali za projekt. A 
smo z našo predanostjo in željo uspeli! Ponosni smo na to, 
in še toliko bolj motivirani, da dokažemo, da zmoremo.«
Letos so naredili še korak naprej. »Tako je, povezali smo 
se s Študentskim klubom Sevnica, projekt pa se je razši-
ril na dva dneva, 13. in 14. avgusta bo veselo v Krmelju!« 
Da smo si na jasnem; bo tudi kaj slišati in videti: prihaja-
jo Orleki, Kingston, Carpe Diem, Samuel Lucas in še kdo. 
Proračun pa je, to smo uspeli izvedeti, kar petkrat večji 
kot je bil pred letom dni, vsi koncerti pa bodo brezplačni 
za obiskovalke in obiskovalce!

In plani za jutri in pojutrišnjem? »Krmelj ima idealno loka-
cijo za take dogodke, zato mora to ostati v Krmelju! Bomo 
pa v prihodnje lokacijo razdelili v sektorje, oder bi radi pre-
selili na travnato igrišče, v Krmelju pa zbrali 10.000 obisko-
valcev!« zaključi Bastardi.
 Drago Perko

KRMELJ, SEVNICA - Sev-
niško območno združenje 
Rdečega križa organizi-
ra in vabi na krvodajal-
sko akcijo, ki bo v sredo, 
18. avgusta, od 7.00 do 
12.00 v OŠ Krmelj ter v 
četrtek, 19. avgusta, od 
7.00 do 13.00 v OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. Nikar ne 
oklevajte in pridite, nek-
do vam bo hvaležen!

SEVNICA - S sloganom »Za kakovostno starost« je začel 1. ju-
lija z delovanjem Dnevni center za starejše Sevnica. Programi 
centra so večplastni - zajemajo skrb za zdravo telo, za dušev-
no zdravje, za izobraževanje, za medgeneracijsko povezo-
vanje... Programi, ki so brezplačni, so namenjeni predvsem 
upokojencem, vendar se lahko vanje vključijo tudi ostali. 
V okviru delovanja dnevnega centra za starejše, katerega 
ustanovitelj je Zakonski in družinski inštitut Zaupanje, bodo 
potekala različna predavanja na temo kulinarike, zdravja, 
zdrave prehrane, vrtnarstva... Udeležiti se bo mogoče raz-
ličnih jezikovnih in ostalih tečajev, oblikovale se bodo pogo-
vorne skupine za starejše, organizirani bodo izleti v hribe, 
ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti ... Uradna otvori-
tev bo potekala v mesecu septembru, trenutno pa je mogoče 
v lepo urejenih prostorih Dnevnega centra za starejše Sevni-
ca sodelovati pri skupni jutranji telovadbi, se po njej družiti 
ob kavi, prelistati dnevno časopisje in pregledati novice na 
spletnih straneh. S. Radi

Za	kakovostno	starost

BEOGRAD, KRŠKO - V Beogradu je od 8. do 11. julija potekal 
24. evropski festival prve pomoči. Slovenijo je zastopala eki-
pa prve pomoči Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v sestavi 
Darko Žičkar, Dušan Berkovič, Boštjan Kozole, Boštjan Kež-
man, Danijel Godler in Zdenka Kopina, ki je bila najboljša na 
lanskoletnem državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve 
pomoči v Kranju. Na evropsko tekmovanje se je pripravljala 
pod vodstvom Rudija Janežiča, Triše Lipovšek, dr. med., ter 
Zlatka Kvrziča, dipl. zdr. Letošnjega preverjanja se je ude-

ležilo 28 ekip iz 27 držav. Glede poklicne usposobljenosti čla-
nov ekipe obstaja omejitev, da lahko sodelujejo samo osebe, 
ki niso profesionalni zdravstveni delavci ter da se že niso ude-
ležili tovrstnih tekmovanj na evropski ravni. Najboljši rezul-
tat je dosegla ekipa Velike Britanije, krška ekipa pa je v sku-
pni uvrstitvi zasedla odlično drugo mesto pred ekipo z Irske.

“Nuklearci”	drugi	na	evropskem	
festivalu	prve	pomoči

Pogovor	z	Ano	hočevar,	udeleženko	vseh	dosedanjih	likovnih	kolonij	v	Krmelju	

Kdaj, na čigavo pobudo in 
kdo je sodeloval pri nasta-
janju spominskega parka v 
Krmelju?
V letu 1980 smo na pobudo 
prof. Braneta Šustra, takra-
tnega likovnega pedagoga 
na OŠ Krmelj, in ob podpori 
KS Krmelj pod vodstvom Mi-
lana Levsteka ter v sodelo-
vanju s podjetjem Metalna 
pričeli z urejanjem spomin-
skega parka, ki so ga v prvi  
kiparski koloniji ustvarjali 
kot gostje mladi kiparji, da-
nes uveljavljeni strokovnja-
ki - Roberto Stell, Mare Kova-
čič in Issei Tada z Japonske. 
Oblikovali so moderne skulp-
ture iz odpadnega železa in 
z njimi obogatili del spomin-
skega parka pri bivši Metal-
ni. Dve leti kasneje so v dru-
gi kiparski koloniji ustvarjali 
kiparji Milenko Hočevar, Ta-
mara Sečnikar in Mirko Bra-
tuša. Njihove kovinske skulp-
ture stojijo v osrednjem delu 
Krmelja.

Kdaj so nastali prvi reliefi 
učencev?
V letu 1983 so mladi, zla-
sti učenci OŠ Krmelj in so-
sednjih dveh osnovnih šol, 
v počitniški likovni delavni-
ci pod vodstvom prof. Bra-
neta Šustra ustvarili relie-
fe, ki so oblikovali skupaj s 
kovinsko konstrukcijo čudo-
vito skulpturo, ki je krasila 

Letos	že	30	udeležencev
KRMELJ - Zadnji vikend v juniju je v Krmelju potekala dvodnevna likovna kolonija. Udeležilo se jo je okoli 
trideset ustvarjalcev, v glavnem domačinov iz Krmelja, ki so ustvarjali pod vodstvom prof. Braneta Šuster-
ja, nekdanjega učitelja na tamkajšnji osnovni šoli. Zakaj je prišlo do organizacije likovne kolonije v Krme-
lju, ki ni bila prva, nam je zaupala nekdanja ravnateljica OŠ Krmelj in vodja likovne kolonije Ana Hočevar.

park pred gostiščem Barba-
ra v centru Krmelja. Posve-
čena je bila borcem, izgnan-
cem in mladim.
 
Pred dvema letoma je pote-
kala dvodnevna likovna ko-
lonija, poimenovana Likov-
na kolonija Krmelj 2008.
Čas je napravil svoje, zato 
smo začeli razmišljati o ob-
novi spominskega parka. 
Krajevna skupnost Krmelj 
pod vodstvom predsedni-
ce Slavice Mirt, DKŠD Svo-
boda Krmelj s predsedni-
co Berto Logar in Mladinska 
sekcija Krmelj z Gašperjem 
Kostrevcem ter s predsedni-
kom Andražem Zupančičem 
smo združili svoje moči kot 
organizatorji dvodnevne li-
kovne kolonije. Povabili smo 

prof. Šustra, ki živi v Novem 
mestu. Izziv je sprejel z ve-
seljem in z odgovornostjo. 
Na razpis se je prijavilo 14 
ustvarjalcev, nastalo pa je 13 
reliefov.

Sledili sta druga in tretja li-
kovna kolonija …
V letu 2009 smo organizira-
li drugo likovno kolonijo in 
v letošnjem letu še tretjo. 
Na lanskoletni je sodelova-
lo 23, na letošnji pa 30 ude-
ležencev. Večina jih je bila 
iz Krmelja, prišli pa so tudi 
iz drugih krajev Slovenije in 
med njimi je bilo tudi nekaj 
bivših učencev, ki so ustvar-
jali reliefe pred sedemin-
dvajsetimi leti. Ti so s seboj 
pripeljali tudi svoje družin-
ske člane.

Kakšen namen je izpolnila 
organizacija letošnje, tre-
tje likovne kolonije?
Stara kovinska konstrukcija v 
obliki kocke je bila dotraja-
na, zato smo jo zamenjali z 
novo in jo postavili na novo 
lokacijo v prenovljenem 
centru Krmelja. Stare relie-
fe smo obnovili in jih pripra-
vili za ponovno namestitev, 
dodali pa jim bomo tudi 35 
novih, ki bodo s svojo pestro 
vsebino dajali kraju novo po-
dobo in nov utrip. 

Na letošnji likovni koloni-
ji v Krmelju je prof. Šuster 
uvedel še eno novost - lo-
tili ste se izdelave poseb-
nih črk, ki so že same zase 
skulptura, da bi iz njih na 
eni strani kovinske kocke 
izpisali napis »Krmelj, moj 
kraj«. Kateri material ste 
pri tem uporabili? 
Za oblikovanje črk smo upo-
rabili stare, za naše okolje 
značilne predmete in jih z 
ustvarjalnim navdihom ude-
ležencev na novo preobliko-
vali. Uporabili smo rudarski 
kramp, dele vprežnega voza, 
kot so oje, vaga in kolo, ve-
rige, vile s tremi roglji in po-
dobno ter dodajali elemen-
te drugih starih predmetov. 
Pri oblikovanju črk se je iz-
kazala ustvarjalnost in domi-
selnost tudi dveh študentov 
umetnostne zgodovine.
Likovna kolonija I in II sta se 
odvijali v prostorih OŠ Kr-
melj, letošnja je potekala v 
prostoru krmeljskega gasil-
skega društva. 

Kako ste zadovoljni z ude-
ležbo na likovni koloniji, na 
kateri ste tudi sama sode-
lovala? 
Organizatorji smo z udeležbo 
in s celotno izvedbo likovne 
kolonije zelo zadovoljni. Mla-
di so dobili priložnost, da se 
družijo ob skupnem ustvar-
janju umetnin. S svojimi za-
mislimi, z znanjem in z ume-
tniškim darom jim je to zelo 
lepo uspevalo pod mentor-
stvom priljubljenega prof. 
Braneta Šustra, ki je tudi sam 
priznan likovni ustvarjalec.

Ob kateri priložnosti bo po-
tekala slovesna otvoritev iz-
delka?
22. oktobra letos, ob pra-
zniku Krajevne skupnosti 
Krmelj, bomo našo skupno 
stvaritev tudi uradno pred-
stavili.
 Smilja Radi

Udeleženci likovne kolonije v Krmelju pred novimi in 
obnovljenimi reliefi.

SE SPRAŠUJETE, ALI JE ZADNJI 
ROK ZA PREHOD NA DIGITALNO 
TELEVIZIJO DECEMBER 2010?

www.telemach.si
Priklop je možen na območju,  kjer je storitev tehnično izvedljiva.

Telemachov nasveT:  v omrežju 
Telemach lahko gledate TV-programe na 
televizorju z oznako DVB-C ali DVB-T. 
V kolikor se odločate za nakup novega 
televizorja, pa priporočamo oznako  
DVB-C ali MPEG-4.

080 22 88

Odgovor je tu. Če ste Telemachov naročnik, 
se za vas nIČ ne sPRemenI. Še naprej boste 
lahko obdržali obstoječi priključek in gledali 
programe, ki jih gledate danes. 

ZaKaJ Telemach PRIPoRoČa 
PRehoD na DIGITalne PRoGRame 
Za svoJe naRoČnIKe?

• Dostopali boste do več TV-programov, 
BolJŠe slike in zvoka.

• Za začetni paket digitalne televizije s 64 
programi boste plačevali samo 15,50 €,  
to je manJ kot sedaj.

• Prehod je brezplačen, nakup novega 
televizorja ali digitalnega sprejemnika  
nI PoTReBen.

• Možnost spremljanja hD-programov 
(če televizor to omogoča).

• Možen priklop TReh televizorjev za eno 
naročnino (en digitalni in dva analogna).

DRuGe PReDnosTI PRehoDa 
na Telemachovo DIGITalno 
TelevIZIJo:

• pri nekaterih programih je možna izbira 
podnapisov v različnih jezikih, ponekod 
tudi pogovornega jezika;

• možen ogled TV-sporeda za 7 dni vnaprej 
brez brskanja po časopisu;

• možnost snemanja drugega programa, 
medtem ko prvega gledate;

• možnost ustavitve žive slike in 
nadaljevanja ogleda, ko utegnete;

• možnost zaklepanja programov 
z neprimernimi vsebinami za otroke.

Za preklop na digitalno televizijo posegi  
v stanovanje niso potrebni, saj se programi 
digitalne televizije pojavijo na zaslonu 
vašega televizorja po istem kablu kot doslej. 
Med televizor in kabel priklopimo zgolj 
sprejemnik, ki prinaša v vaš dom še več novih 
in ekskluzivnih domačih in tujih programov. 
Veliko jih je že podnaslovljenih  
v slovenski jezik.

Krvodajalska	
akcija	v	Krmelju	
in	v	Sevnici



PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI Posavski obzornik - leto XIV, številka 16, četrtek, 5. 8. 20108

Občina	Kostanjevica	na	Krki	
praznuje

Spoštovane bralke in bralci,

verjetno ni med vami nikogar, ki ne bi poznal mesteca pod Gorjanci, ob reki 
Krki in robu Krakovskega gozda. Kostanjevica na Krki je namreč najmanjše slo-
vensko in peto najstarejše mesto ter največji naseljeni otok v Sloveniji. Od leta 
2007 pa je samostojna občina.

V pisnih virih je Kostanjevica na Krki prvič omenjena leta 1091 pod lastništvom 
grofov Breže–Selških. Nasledili pa so jih koroški vojvode Spanheimi, ki so 16. 
avgusta 1252 z judenburško listino podelili Kostanjevici mestne pravice (prva 
omemba mesta). Na podlagi tega dogodka je Občina Kostanjevica na Krki z od-
lokom določila, da bo ta datum prevzela kot občinski praznik. In letos ga pra-
znuje že tretjič. Ob tej priliki bodo na slavnostni seji Občinskega sveta v nede-
ljo, 15. avgusta, ob 19.00 uri v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar 
Jakac podeljena občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam 
ter društvom.

Spoštovane občanke in občani občine Kostanjevica na Krki, čestitke ob leto-
šnjem občinskem prazniku, z željo po nadaljnjih skupnih uspehih in dobrem po-
čutju v naši sredini!
 Vaš župan Mojmir Pustoslemšek

Kje si, deželica – gnezdece sonca – goloba,
Krakovo – hosta – šuma prostosti, svobode,

Nograd med škarpami – čriček duše, razkošne,
Njiva zelena – sreča srca veselega?

 Jože Cvelbar

V času praznovanja občinskega praznika se občanke in občani 
spominjajo zgodovine in dosežkov v svojem okolju ter hkrati 

v složnosti kujejo načrte za ustvarjanje uspešnega 
družbeno-kulturnega in gospodarsko-socialnega napredka 

za prihodnje rodove. 

Ob praznovanju praznika vaše občine vam iskreno čestitamo ter 
želimo obilo uspeha v snovanju uspešnega gospodarskega, 

družbenega in kulturnega življenja tudi v prihodnje. 
Obenem se vam zahvaljujemo za dosedanje dobro medobčinsko 
sodelovanje in za skupno prehojeno pot v okviru razvojne regije 

Posavje, z željo po ohranitvi dobrih odnosov 
in krepitvi sodelovanja med občinami.

župan občine Radeče Matjaž Han 
s sodelavci

Spoštovane občanke in občani 
občine Kostanjevica na Krki, spoštovani župan, 

spoštovane članice in člani Občinskega sveta!

Spoštovane občanke in občani občine 
Kostanjevica na Krki,

iskreno vam čestitam 
ob vašem občinskem prazniku 

in vam želim še mnogo uresničenih 
načrtov za čim bolj prijetno 

in kakovostno življenje v vaši občini.

Prepričan sem, da boste z dobro voljo, 
predanim delom in dobrimi zamislimi 
tudi v prihodnje skrbeli za vašo mlado 

občino in soustvarjali uspešno Posavje. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Kostanjevica na Krki!     

Ob praznovanju praznika občine 
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

 župan občine Bistrica ob Sotli Jožef Pregrad s sodelavci 
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Dosežki Občine Kostanjevica na Krki v mandatnem obdobju 
2007-2010 izhajajo iz temeljev od ustanovitve občine do kon-
stituiranja Občinskega sveta, Nadzornega odbora, odborov in 
komisij ter občinske uprave, ki je začela s samostojnim de-
lovanjem s 1. 1. 2008. V tem obdobju je bilo na 33 rednih, 
9 izrednih ter 10 dopisnih sejah občinskega sveta sprejetih 
82 aktov, in sicer:
• 3 akti konstitutivne narave (Statut, njegov popravek in 

Sprememba statutarnega sklepa o začasnem prevzemu 
Statuta Občine Krško), 

• 2 poslovnika (o delu Občinskega sveta in Nadzornega 
odbora), 

• 37 odlokov (s katerimi smo uredili področje družbe-
nih dejavnosti, GJS, komunalne infrastrukture, ureja-
nje prostora …),

• 28 sklepov (od katerih je najpomembnejši Sklep o ugo-
tovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki in o 
ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Občino Krško 
ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na Krki v letu 
2009) ter

• 12 pravilnikov (glede programov športa, vzgoje, kultu-
re, vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja …) in 
s tem postavili temelje ureditve in delovanja občine.

Hkrati pa si je občina v vsem tem času prizadevala za re-
alizacijo projektov, ki so bili zastavljeni v Načrtu razvojnih 
programov in so posledica izkazanih več desetletnih potreb 
občine in občanov. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so vsi 
najpomembnejši projekti uspešno realizirani. 

OBVOZNICA KOSTANJEVICA NA KRKI

V letu 2007 je bila podpisana pogodba z Ministrstvom za pro-
met za izgradnjo mostu, v novembru 2008 je bil podpisan spo-
razum o sofinanciranju izvedbe dokončanja obvoznice, v ju-
niju 2009 pa je bila podpisana pogodba z rokom dokončanja 
30. 3. 2010. Vrednost celotne investicije je znašala cca. 8,0 mi-
lijonov €, delež občine je 911.000,00 €. Od tega je v letu 2009 
pridobila 140.000,00 €, v letu 2010 pa načrtuje še 143.000,00 
€ od Ministrstva za finance. Ostalo, to je cca. 7,1 milijonov €, 
pa so sredstva Ministrstva za promet. 

Dela so bila končana pred rokom, uporabno dovoljenje in 
sprostitev prometa je bilo 24. 12. 2009 in svečana otvoritev 
8. 1. 2010. 

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE 
SKOZI NASELJE PREKOPA
Z Ministrstvom za promet je bil v novembru 2008 podpisan 
sporazum, po katerem je vrednost investicije za rekonstruk-
cijo regionalne ceste skozi naselje Prekopa 3,1 milijona €, 
od tega je delež občine cca. 920.000,00 €, ostalo pa so sred-
stva Ministrstva za promet. Pogodba za 1. fazo je bila pod-
pisana v novembru 2009, vrednost le-te je 721.000,00 €, od 
tega je delež občine 238.000,00 €. 

Dela so se pričela januarja 2010 in so v zaključni fazi. V letu 
2011 pričakujemo nadaljevanje del v skladu z določili spo-
razuma.

 

REKONSTRUKCIJA GORJANSKE 
CESTE S PLOČNIKI IN KOMUNALNO 
INFRASTRUKTURO 

Na osnovi investicijskega programa iz junija 2007 je občina 
uspela pridobiti sredstva Evropskega strukturnega sklada v 
višini 321.000,00 € in 179.000,00 € sredstev Ministrstva za fi-
nance. Skupna vrednost projekta je znašala 728.000,00 €, od 
tega je delež občinskega proračuna 228.000,00 €.

Rekonstrukcijo je izvedla v obdobju od oktobra 2007 do ju-
lija 2009.

OBNOVA LESENIH MOSTOV

V novembru 2008 je bil z Direkcijo Republike Slovenije za ce-
ste (DRSC) sklenjen dogovor o obnovi južnega lesenega mostu 
v Kostanjevici na Krki, kar je bilo izvedeno v avgustu 2009. 
Vrednost teh del je bila cca. 105.000,00 € in so bila v celoti 
financirana s strani Ministrstva za promet. V juliju 2010 pa 
je bila izvedena popolna obnova mostu čez potok Studena, 
tako na občinski cesti kot tudi mostiček za pešpot do Osnov-
ne šole. Vrednost investicije je bila cca. 50.000,00 € in je v 
celoti financirana iz občinskega proračuna, medtem ko je bil 
hrastov les zanj doniran s strani Škofije Novo mesto. 

PROJEKT HORIZONTALNE IN 
VERTIKALNE IZOLACIJE NA 
ZDRAVSTVENI POSTAJI

Z Ministrstvom za zdravje je bila v avgustu 2007 podpisana 
pogodba za Projekt horizontalne in vertikalne izolacije na 
Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki, ki je bil končan v 
januarju 2009. Vrednost investicije je bila 167.065,90 €, od 
tega je bil delež občinskega proračuna 105.290,79 €, osta-
lo v višini 53.339,11 € so bila sredstva Ministrstva za zdrav-
je in manjši delež, 8.436,00 €, Zdravstvenega doma Krško.

REKONSTRUKCIJA OBČINSKE CESTE 
ČRNEČA VAS – VRTAČA - VRBJE
Cca. 1,7 km te občinske ceste ni bilo asfaltirane, zato so 
bila v letu 2008 izvedena pripravljalna zemeljska dela, v 
letu 2009 pa je bil ta odsek asfaltiran. Vrednost investici-
je je 145.000,00 € in je v celoti financirana iz občinskega 
proračuna. S tem je bil omogočen primeren prevoz ljudem 
z nekaj posameznih domačij, ki živijo tik ob državni meji in 
jim je to edina povezava z ostalimi naselji v občini in izven. 
Hkrati pa je bil v dolžini cca. 130 m rekonstruiran del ceste 
v naselju Oštrc.

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE 
MALENCE – KOPRIVNIK
Rekonstrukcija regionalne ceste Malence – Koprivnik v dolžini 
cca. 3 km je bila izvedena v letu 2007. Sredstva v višini cca. 
150.000,00 € je zagotovilo Ministrstvo za promet. 

OBRTNA CONA KOSTANJEVICA NA KRKI

Za 1. fazo obrtne cone sta bili julija 2009 pridobljeni prav-
nomočni gradbeni dovoljenji za elektro in komunalno infra-
strukturo. V letu 2010 pa je bil na osnovi javnega razpisa pri-
dobljen sklep o dodelitvi 500.000,00 € od Službe vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, kar je bil najve-
čji možen razpisni znesek na projekt. Na osnovi tega se na-
črtuje izvedba postopka izbire izvajalca in pričetek del ko-
nec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Navedeno bo 

Pregled	pridobitev	in	dosežkov	
v	štiriletnem	mandatnem	obdobju
Ker je za nami štiriletno mandatno obdobje samostojne občine, dovolite, da izpostavimo nekaj pridobitev in dosežkov, ki smo jih 
skupaj uresničili. 
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potekalo v tesnem sodelovanju s potencialnimi investitorji. 
1. faza omogoča izgradnjo šestih gospodarskih objektov na 
parcelah vzhodno od gospodarskih objektov bratov Petretič. 
Trenutno pa imata dva investitorja že pridobljeno pravno-
močno gradbeno dovoljenje.

STANOVANJSKA GRADNJA V 
STANOVANJSKEM OBMOČJU 
LJUBLJANSKA CESTA V KOSTANJEVICI NA 
KRKI

V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ko-
munalno infrastrukturo 1. faze, ki omogoča gradnjo stano-
vanjskih objektov na sedmih parcelah, ki jih je občina proda-
la v letih 2007/2008. Podpisana je bila pogodba z investitorji 
stanovanjskih objektov na teh parcelah, ki je omogočila iz-
gradnjo komunalne infrastrukture in posledično samih objek-
tov. Vrednost investicije je cca. 110.000,00 € in je financira-
na s strani investitorjev. V letu 2009 pa je občina prodala tudi 
svoj solastniški delež na dveh stavbnih parcelah na Hmeljski 
cesti v Kostanjevici na Krki in s tem omogočila gradnjo dveh 
novih stanovanjskih objektov.

Načrtovani	projekti
Poleg navedenih izvedenih projektov pa je bilo pristoplje-
no k pripravi izvedbe novih projektov.

VRTEC – DOZIDAVA IN OBNOVA

Zaradi prostorske stiske, trenda naraščanja vpisa otrok v pred-
šolsko varstvo in zakonskih normativov se je izkazala potreba 
po dozidavi vrtca pri OŠ Jožeta Gorjupa, in sicer za 4 oddel-
ke s pripadajočimi prostori. Istočasno je obstoječi vrtec ener-
getsko izredno neracionalen, kar nakazuje potrebo po obnovi 
le-tega. Ocenjena vrednost investicije, na osnovi izdelanega 
idejnega projekta in pridobljenih ponudb za dozidavo, znaša 
cca. 900.000,00 €, za obnovo pa še dodatnih 240.000,00 €. 

ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER (ŠRC) 

Navedeni projekt je bil, zaradi lažje izvedljivosti, razdeljen 
v dve fazi in se je pristopilo k pripravi za izvedbo prve faze. 
Ta vsebuje tako imenovani šolski del, ki bo omogočil tudi bi-
stveno izboljšanje pogojev rekreacije domačinov in obisko-
valcev. Projekt je vreden nekaj čez 800.000,00 €, pri čemer 
je težava v zelo nizki participaciji države. Izdelan je projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Delež sofinanciranja 
Ministrstva za šolstvo je samo 10 %, vendar šele v letu 2011, 
enak delež pričakujemo od Fundacije za šport, medtem ko 
je občinski delež financiranja 80 %. Zato bo za ta projekt po-
trebno poiskati še dodatne vire financiranja. 

KULTURNI DOM - DVORANA

V juniju 2009 je bil s kupcem, ki je dom odkupil od Kmečke 
zadruge, sklenjen sporazum, kjer je bilo dogovorjeno, da se v 
novozgrajenem objektu občini zagotovi uporaba večnamenske 
dvorane s 350 sedeži. Rok za izgradnjo in predajo večnamen-
ske dvorane v uporabo občini je bil dogovorjen na 5 let od pri-
dobitve gradbenega dovoljenja oziroma najkasneje na 6 let od 
sklenitve tega sporazuma, v nasprotnem primeru preideta parc. 
št. 1714/1 in parc. št. 248.S, vpisani pri vl. št. 2053 k.o. Kosta-
njevica, z na njej zgrajeno obstoječo, novo ali nedokončano 
zgradbo, v last Občine Kostanjevica na Krki, kupec pa je dol-
žan občini izstaviti zemljiškoknjižno dovolilo za bremen prosto 
vknjižbo lastninske pravice pri teh nepremičninah, brez pravice 
do kakršnega koli stroška v zvezi z nakupom ali investiranjem. 
Investitor je v fazi izdelave projektov za pridobitev gradbenih 
dovoljenj za rušitev obstoječega in gradnjo novega objekta. Z 
gradnjo namerava pričeti takoj po pridobitvi gradbenih dovo-
ljenj, predvidoma v začetku leta 2011. 

PITNA VODA

Občina je vključena v skupni regijski projekt posavskih občin, 
katerega namen je pridobitev cca. 12,7 milijonov € sredstev 
Evropskega kohezijskega sklada, s katerim bi zagotovili cca. 
70 % potrebnih sredstev za izboljšanje oskrbe s pitno vodo 
v Posavju. Izvajanje projekta se načrtuje v obdobju 2012-
2014. V okviru tega bi v občini Kostanjevica na Krki izvedli 
naslednje posege :
1. izgradnja filtrirne naprave na zajetju Jama (Studena)
2. izgradnja povezovalnega cevovoda Karlče – Slinovce - Ko-
stanjevica v dolžini 2,4 km
3. obnova odseka Dobe - Dobrava v dolžini 1,25 km (poveza-
va že novozgrajenega cevovoda na obvoznici in cevovoda v 
izgradnji na Prekopi)
4. dograditev odseka za Malence v dolžini 1 km in 
5. zamenjava azbestnih cevi na odsekih Grajska cesta v dol-
žini 1,050 km in Bajin Vrh - Gorjanska cesta v dolžini 0,4 km.

ODPADNE VODE

Za kanalizacijski sistem aglomeracije Prekopa, ki vključuje 
naselja Dolnja in Gornja Prekopa ter Dobravo pri Kostanjevi-
ci na Krki, ima občina izdelano projektno dokumentacijo do 
faze, ki v primeru pridobitve vseh služnostnih pogodb omo-
goča pridobitev gradbenega dovoljenja v prvi polovici leta 

2011. Ocenjena vrednost projekta, po projektantskih oce-
nah, je 2,5 milijona €. Za aglomeracije Vodenice, Orehovec, 
Oštrc in Črneča vas pa je naročena izdelava študije odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda. Občina bo vsakoletno sofinan-
cirala tudi izgradnjo malih čistilnih naprav. 

OSTALI PROJEKTI

Ob navedenem pa potekajo aktivnosti tudi na naslednjih na-
vedenih projektih :
• rekonstrukcija regionalne ceste R2-419/1205 od km 

4,600 do km 5,800 (Dobrava pri Kostanjevici – kroži-
šče Dobe) 

• nadomestni most čez potok Lokavec na regionalni cesti 
R3-672/3927 (Zameško – Kostanjevica na Krki)

• občinska cestna infrastruktura – asfaltiranje makadam-
skih javnih poti in obnova lokalnih cest

• izgradnja avtobusne postaje, parkirišč in pločnikov
• IKT infrastruktura občine Kostanjevica na Krki (široko-

pasovni internet)
• postajališče za avtodome 
• obnova in vzpostavitev večnamenskega objekta „stara 

šola v Črneči vasi“
• nakup in ureditev večnamenskega objekta „staro župni-

šče“ v Kostanjevici na Krki
• obnova mestnega jedra - 2. faza
• termalni center Kostanjevica na Krki

Občinski	prostorski	načrt	in	
Strategija	razvoja	turizma	
Ob realizaciji projektov pa se v občini intenzivno dela tudi 
na ostalih pomembnih vzvodih bodočega razvoja, kamor 
nedvomno spada izdelava občinskega prostorskega načrta 
(OPN) in sprejeta Strategija razvoja turizma.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN) 

Zavedajoč se pomembnosti občinskega prostorskega načrta 
za razvoj občine se je aprila 2008, s sklepom župana, pristo-
pilo k izdelavi le-tega. Do septembra 2009 je bil pripravljen 
osnutek OPN-ja, ki je bil dostavljen na Ministrstvo za okolje 
in prostor, ki je v istem mesecu poklicalo vse pristojne sogla-
sodajalce (31), da v roku 30 dni podajo smernice na osnutek. 
Smernice so prihajale postopno, zadnjo je, na večkratne ur-
gence, predložilo najpomembnejše ministrstvo, to je Mini-
strstvo za kmetijstvo. Usklajevanja so praktično zadovoljivo 
končana z vsemi, razen z ARSO (vodarji) in Ministrstvom za 
kmetijstvo. Pri obeh so zaradi številnih zaščit in naravnih da-
nosti, ki jih je deležna občina Kostanjevica na Krki, nastale 
velike težave v realizaciji predlaganih načrtov in predlogov. 
Pri ARSO je predpogoj za nadaljnja usklajevanja izdelava hi-
droloških študij za poplavna območja, ki bodo zahtevale cca. 
80.000,00 € nenačrtovanih sredstev iz občinskega proračuna 
in zamaknile postopek za posege v vodopoplavno območje 
v pomlad 2011. Ministrstvo za kmetijstvo pa je v smernicah 
skoraj vse načrtovane posege označilo za nesprejemljive. Ni 
še prišlo do usklajevalnega sestanka, ki se, glede na trenutni 
čas dopustov, pričakuje v jeseni letos. Vsekakor se bo vztra-
jalo, da se temeljni cilji OPN-a realizirajo, tudi če bo to po-
menilo časovni zamik sprejema tega dokumenta. 

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 

Sprejeta Strategija razvoja turizma na mikro destinaciji Ko-
stanjevica na Krki za obdobje 2008 – 2013, in sicer na pod-
lagi dolgotrajne in široke javne razprave, bo v kombinaciji z 
občinskim prostorskim načrtom (OPN) in drugimi strategija-
mi (sprejeta je bila tudi Strategija razvoja kmetijstva, goz-
darstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za obdobje 
2009-2014) lahko prešla v izvajanje oziroma bo spravljena v 
življenje. Občinski prostorski načrt namreč med ostalim do-
loča razvojna področja za projekte s področja turizma, pri 
čemer bo potrebno za oživitev navedenih projektov intenziv-
no iskanje investitorjev. Pri tem se bo potrebno osredotočiti 
na manjšo, butično tovrstno destinacijo na nekoliko višjem 
storitvenem nivoju, ki bi svoj program črpala v naravnih in 
kulturnih danostih tega prostora. To se bo upoštevalo pred-
vsem pri načrtovanju term za izrabo termalne vode vrtine na 
Poljanah. Vsekakor pa je razvoj turizma odvisen predvsem 
od interesa ljudi v Kostanjevici. Trenutno je aktualen pro-
jekt ureditve nočitvenih kapacitet v zidanicah ali tako ime-
novani zidaniški turizem. To je ena izmed možnosti, v nada-
ljevanju pa bo potreben še dodaten poudarek na gostinskem 
turizmu, tudi v Galeriji Božidar Jakac. Naloga Turistično in-
formativnega centra (TIC-a), katerega sedež se predvideva 
na otoku, pa bo povezati vse potencialne in predvsem zain-
teresirane ponudnike. 
Glede prostorov TIC-a v spodnjih prostorih Stare pošte na 
Kambičevem trgu 5 ali Lamutovega likovnega salona se je iz-
vedla prijava na razpis za čezmejno sodelovanje (IPA), za kar 
je bila v maju letos podpisana najemna pogodba z Župnijo 
Kostanjevica na Krki. Vzporedno s tem pa potekajo aktivno-
sti za odkup celotnega kompleksa, in sicer tako na ravni žu-
pnije kakor tudi škofije.

Kot dosežek pa naj omenimo, da je Občina Kostanjevica 
na Krki med 19 % tistih slovenskih občin, ki so svoj razvoj 
financirale in realizirale brez zadolževanja. 
 Pripravila: 
 Občinska uprava občine Kostanjevica na Krki

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR

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

Tesarska dela: 
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice,
 vrtne ute.

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

Čestitamo ob prazniku!

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo

in vztrajnostjo, 
voščimo ob prazniku 

občine 
Kostanjevica na Krki.

Kolektiv TIMI KRŠKO
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jali svoje predstave ter sode-
lovali na plesnih tekmovanjih 
in revijah, na lokalnem in dr-
žavnem nivoju. V tem času 
jim je uspelo postati sinonim 
za dobro plesno predstavo.

Kamorkoli so odšli in kjerko-
li so bili, so vedno s ponosom 
poudarjali svoje korenine in 
bili s svojo lepoto, graciozno-
stjo, znanjem in lepim ve-
denjem odlični ambasadorji 
kraja iz katerega prihajajo.  
Nikoli niso dvomili kje ima 
Harlekin svoje korenine, pa 
čeprav v svojih vrstah zdru-

Ni pogosto, da se cela gene-
racija otrok odlikuje po slo-
žnosti, ustvarjalnosti in želji 
po uspehu hkrati. Kadar pa 
se taka generacija otrok sre-
ča z mentorjem, ki v njih vidi 
vse to, se zgodi Harlekin in 
zgodba o dvajsetletnem ob-
dobju se lahko začne.

Člani plesne skupine Harle-
kin so v svoji mladi zgodovi-
ni že plesali po vsej Sloveni-
ji in tudi v tujini, sodelovali z 
različnimi koreografi, bili na 
televiziji, na malih in velikih 
prireditvah, sami so ustvar-

Po desetih letih delovanja 
lahko nedvomno potrdimo, 
da je bil trud takratnega 
vodstva Krajevne skupnosti 
Kostanjevica na Krki in Val-
vasorjeve knjižnice Krško, da 
uresničijo željo Kostanjevi-
čanov po knjižnici v njihovem 
kraju, dobra naložba. Danes 
igra knjižnica pomembno in 
opazno vlogo v kulturni po-
dobi Kostanjevice. V zavesti 
domačinov se je usidrala kot 
mesto, kjer najdejo bogato 
zakladnico knjig, prostor za 
vseživljenjsko učenje in pri-
dobivanje raznovrstnih infor-
macij, prostor za druženje … 

Izposojevališče Valvasorjeve 
knjižnice Krško je od začet-
ka letošnjega leta odprto tri-
krat na teden. Redno ga obi-
skuje 600 uporabnikov, ki v 

Nagrajenci	Občine	Kostanjevica	na	Krki

Sandi Tršinar

KOSTANjEVIŠKI	ZLATNIK	
prejme

Krovstvo	in	tesarstvo	Sandi	Tršinar	s.	p.
za	uspešno	vodenje	podjetja	in	sponzoriranje	društev	v	občini.

Brez prizadevnih posamezni-
kov, ki s svojim požrtvoval-
nim delom, vizijo in vztraj-
nostjo prispevajo k razvoju 
našega kraja, bi bili siroma-
šnejši za marsikatero dejav-

nost ali pridobitev. Za le-
tošnjega nagrajenca lahko 
rečemo, da s svojim delom in 
delovanjem združuje podje-
tništvo z društvenim delom. 
Tako je Sandi Tršinar zgled, 
kako se da z drznostjo, sme-
lostjo in vizijo, tudi v teh 
gospodarsko neprijaznih ča-
sih, uspešno voditi podjetje 
in podpirati ljubiteljske de-
javnosti.

Krovstvo in tesarstvo San-
di Tršinar s.p. deluje od 
leta 1996. Podjetje zaposlu-
je ducat domačinov in opra-
vlja svoje delo kvalitetno in 
v zadovoljstvo naročnikov. Po 
svojem delu so znani v do-
movini in tujini. Podjetje 
je pooblaščen zastopnik za 
strešne kritine Bramac, Ton-

dach, Esal, Creaton in Bo-
gner, vgrajujejo pa tudi stre-
šna okna Velux in Roto. Poleg 
individualnih stanovanjskih 
hiš sanirajo tudi ostrešja na 
javnih ustanovah, kot so vrt-
ci, šole, bolnice in podobno.

Potrebno pa je izpostaviti 
tudi Sandijevo razumevanje 
in posluh za delovanje dru-
štev, ki jim že vsa leta ne-
sebično pomaga, bodisi kot 
aktiven član posameznih dru-
štev bodisi kot donator ali 
sponzor.

Za izredne zasluge in pri-
spevke, ki jih ni vedno mogo-
če izmeriti z denarjem, po-
deljuje Občina Kostanjevica 
na Krki Sandiju Tršinarju zla-
tnik za leto 2009. 

KOSTANjEVIŠKI	SREBRNIK
prejme

Plesna	skupina	harlekin
za	20-letno	delovanje	na	področju	plesne	kulture.

žuje male in velike plesal-
ce iz različnih krajev. Edino 
in eno samo je načelo ple-
sne skupine Harlekin: »Ples 
je dobro in ples nas povezu-
je, nas dela boljše, močnej-
še in srečnejše.«

V skupini so pomembni vsi, 
od malih do velikih. Vsak 
ima svoj prostor, svojo vlo-
go in svoj namen. Včasih jih 
je več in včasih manj. In tako 
kot v vsaki družini se imajo 
radi in se včasih tudi krega-
jo. So tiho in se pogovarjajo. 
Skrbijo drug za drugega in se 
učijo. Nekateri tudi odidejo 
in takrat so žalostni. Vendar 
pridejo novi in takrat spo-
znajo, kako so vsi nadome-
stljivi. Harlekin pa ostaja in 
skuša ljudem pripovedovati o 
lepoti telesa, ki se giblje v ti-
šini ali glasbi. 

Za 20-letno delovanje in ra-
zvoj plesne kulture v našem 
prostoru podeljuje Občina 
Kostanjevica na Krki Plesni 
skupini Harlekin srebrnik za 
leto 2009.

Plesna skupina Harlekin

skoraj sedem tisoč obiskih 
letno na dom izposodijo pri-
bližno dvajset tisoč enot gra-
diva. Mnogo ljudi pa se ogla-
si z namenom, da prelistajo 
časopis ali poiščejo potrebno 
informacijo. V knjižnici se še 
posebej radi zadržujejo mla-
di obiskovalci z brskanjem in 
druženjem v brezmejnosti 
svetovnega spleta. Pravljične 
urice pri Kostanjevem Škra-
tu so za veliko kostanjeviških 
malčkov obvezen torkov ri-
tual. V knjižnico in k radosti 
branja uvajajo otroke iz vrt-
ca s posebnim projektom v 
sodelovanju s kostanjeviškim 
vrtcem. Povezujejo se in so-
delujejo tudi z osnovno šolo. 

Konec leta 2008 je knjižni-
ca zaživela kot točka vseži-
vljenjskega učenja v okviru 

projekta Center vseživljenj-
skega učenja Posavje, ki ga 
izvajajo pod okriljem Ljud-
ske univerze Krško. Številne 
krajane v žlahtnih letih dru-
žijo in bogatijo krožki, de-
lavnice, predavanja, giba-
nje, ustvarjanje in učenje.

K pestrejši ponudbi kulturnih 
dogodkov v kraju pripomore-
jo z odličnimi literarnimi ve-
čeri, na katerih se je razgo-
vorilo že kar nekaj velikih 
imen s slovenskega literar-
nega in umetniškega neba.
Nešteto je še stvari, zaradi 
katerih je kostanjeviška knji-
žnica potrebna in pomemb-
na, ves čas živahna in pri-
jazna, širi bralno kulturo v 
kraju in pripomore k boga-
tejšemu in kvalitetnejšemu 
življenju v Kostanjevici. 

Ob 10–letnici uspešnega de-
lovanja, širjenja bralne kul-
ture in dodatne popestritve 
kulturnega dogajanja v ob-
čini podeljuje Občina Kosta-
njevica na Krki Valvasorjevi 
knjižnici Krško, Izposojevali-
šče Kostanjevica na Krki, sre-
brnik za leto 2009.

KOSTANjEVIŠKI	SREBRNIK
prejme

Valvasorjeva	knjižnica	Krško,	Izposojevališče	Kostanjevica	na	Krki
za	10-letno	širjenje	bralne	kulture	in

za	dodatno	popestritev	kulturnega	dogajanja	v	občini.

Valvasorjeva knjižnica Krško, Izposojevališče 
Kostanjevica na Krki

Društvo potapljačev Vidra 
Krško je leta 1989 ustanovi-
la skupina zanesenjakov, ki 
so želeli spoznavati tudi ti-
sti del okolja, ki se nahaja v 
vodi in je za večino ljudi ne-
kako odmaknjen, pa čeprav 
je tako blizu. Osnovna dejav-
nost članov društva je pota-
pljanje z avtonomno pota-

KOSTANjEVIŠKI	SREBRNIK
prejme

Društvo	potapljačev	Vidra	Krško	
ob	20–letnici	delovanja	društva	

in	za	uspešno	izvedene	ekološke	akcije	v	občini.

pljaško opremo, ki omogoča 
človeku daljše zadrževanje v 
različnih vodnih okoljih.

V letih delovanja je društvo 
sledilo razvojem potapljanja 
na vseh področjih, še pose-
bej pri razvoju potapljaške 
tehnike in izobraževanja. 
Največji poudarek pa je bil 

na varnosti potapljanja, tako 
v letih obstoja društva niso 
imeli potapljaške nesreče. 
Poleg zagotavljanja varnega 
potapljanja sodi v krog nji-
hovega delovanja še izobra-
ževanje, reševanje iz vode in 
na vodi in varstvo okolja, ki 
je zadnja leta ena njihovih 
prednostnih nalog. 

Društvo od leta 1996 or-
ganizira čistilne akcije ob 
reki Krki pod skupnim ime-
nom Očistimo Krko. Tako so 
v teh letih, v sodelovanju  z 
drugimi društvi iz Sloveni-
je, iz dna naše lepotice po-
tegnili za deset kontejner-
jev smeti.

Za 20-letno prizadevanje za 
razvoj potapljaške dejavno-
sti in poslanstvo, ki ga člani 
opravljajo na področju eko-
logije, društvu Vidra pode-
ljujemo Kostanjeviški srebr-
nik za leto 2009.

Člani PD Vidra Krško

PRAZNIK OBČINE 
KOSTANJEVICA NA KRKI 2010 

program prireditev
Nedelja, 8. 8.,

ob 9.00, zbirališče na parkirišču galerije Božidar Jakac: 
Pohod po Cvičkovi poti

Sobota, 14. 8., 
ob 11.00 v Kostanjevici na Krki: 

Otvoritev prenovljenega Studenskega mosta

Nedelja, 15. 8., 
ob 19.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac:

Slavnostna seja Občinskega sveta Kostanjevica na Krki
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Kostanjeviška občina se ponaša s številnimi naravnimi zna-
menitostmi, med katerimi velja posebej omeniti pragozdni 
rezervat Krakovo in Kostanjeviško kraško jamo.

Severno od Kostanjevice se na poplavni ravnici ob Krki razprosti-
ra Krakovski gozd. To je eno pomembnejših slovenskih mokrišč 
in hkrati največje sklenjeno ravninsko gozdno območje hrasta 
doba, belega gabra in črne jelše. V njem živijo številne ogrože-
ne rastlinske in živalske vrste. V osrednjem delu gozda je iz go-
spodarjenja izločen 40,5 hektarja velik del, ki je od leta 1952 za-
varovan kot pragozdni rezervat. Ob robu tega dela poteka osem 
kilometrov dolga Resslova pot, imenovana po gozdarju in izumi-
telju ladijskega vijaka Josefu Resslu, ki je novo tehnično napravo 
preizkušal na Krki med Kostanjevico in Dobravo pri Šentjerneju. 

Kostanjeviška jama leži ob vznožju Gorjancev, ki jih označu-
je razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so padavinske 
vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisoč-
letja ustvarjali prečudovite si-
gaste tvorbe pravljičnih oblik. 
Leta 1937 so narasle vode pre-
drle sedanji vhod in takrat se 
je jama dobesedno sama odpr-
la okoliškim prebivalcem. Leta 
1971 so v jami uredili električ-
no razsvetljavo in tristo me-
trov poti za turistični ogled 
najatraktivnejših delov jame. 
V celoti je jama malo daljša 
od dveh kilometrov, še vedno 
pa potekajo raziskave celo-
tnega jamskega območja. Poti 
po jami so urejene tako, da so 
primerne za otroke in starejše 
obiskovalce. 
 Vir: www.kostanjevica.si, 
 foto: Vinko Šeško

Ob občinskem prazniku Občine Kostanjevica na Krki se lokalni 
skupnosti zahvaljujemo za dobro sodelovanje in izkazano zaupanje ter 

priznanje ob desetletnici delovanja Izposojevališča Valvasorjeve 
knjižnice Krško v Kostanjevici na Krki.

Vsem občanom in občankam čestitamo ob prazniku, našim 
obiskovalcem pa želimo veliko prijetnega branja.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

KOSTANJEVICA NA KRKI - 17. julija, ko je potekala tudi Ko-
stanjeviška noč, je Zavod Otok na Oražnovi ulici oz. „na ta-
malem plac“ organiziral 2. poletni mestni sejem. Na njem se 
je predstavilo 18 razstavljavcev in prodajalcev iz cele Slove-
nije, kar dokazuje, da postaja mestni sejem v Kostanjevici 
na Krki čedalje bolj poznan in da se je uveljavil kot tradici-
onalna mestna prireditev v najmanjšem slovenskem mestu. 
Obiskovalci so lahko videli in kupili veliko zanimivih in izu-

mirajočih rokodelskih in umetno obrtnih izdelkov, ekološko 
pridelane hrane, tradicionalnih mesnin in kruha. Obiskoval-
ka sejma je izžrebala kleklarsko stojnico Stanke Gorenc. Za-
vod Otok ji je podaril knjigo Neja in tiskarski škrat, avtorja 
Matica Skuška. Zavod Otok je predstavil tudi svojo masko-
to Čestitko, narejeno po istoimenski pravljici o vilah Čestit-
kah. Članica zavoda Otok Lidija Stipanič je otrokom raz-
krila skrivnosti vil Čestitk in jih popeljala v pravljični svet. 
Stojnice za mestni sejem sta posodila Center za razvoj po-
deželja Posavja in Občina Kostanjevica na Krki. V letošnjem 
letu bo Zavod Otok pripravil še dva mestna sejma - 1. okto-
bra in 17. decembra. 

Drugi	poletni	mestni	sejem

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu Ga-
lerije Božidar Jakac so 23. julija odprli razstavo novomeške-
ga fotografa Bojana Radoviča »IMITARI« TimeBox, s katerim 
umetnik, ki je po končani gimnaziji v Novem mestu zaklju-

čil študij fotografije na West Glamorgan Institute of Higher 
Education v Swansenu v Veliki Britaniji, povezuje fotografijo 
in film. Avtorja je obiskovalcem otvoritve predstavil direktor 
kostanjeviške galerije Bojan Božič, kustos razstave, ki je na 
ogled do 22. avgusta, pa je Sebastjan Leban.

Radovičeva	„časovna	škatla“

Oražnova ulica 11, 8311 Kostanjevica na Krki
 Tel. 07 49 870 78  www.gkh.si

Čestitke ob občinskem prazniku ter veliko osebnih
in poslovnih uspehov vam želi

Gostilna Kmečki Hram

Naravne	znamenitosti	
Kostanjevice

Lepote Kostanjeviške jame

Krakovski gozd
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KULINARIČNE POSEBNOSTI IN ODLIČNOSTI

V Posavju najdete številne gostilne, vendar pa le nekatere s 
svojo ponudbo navdušujejo tudi največje gurmane. Med po-
nudbo posebnosti in regionalnih jedi se boste kar težko od-
ločili, zato je morda najbolje, da se prepustite kar nasve-
tom gostiteljev. 

Za zahtevne jedce priporočamo obisk Gostilne Šempeter v 
Bistrici ob Sotli, saj edini v Posavju pripravljajo jedi iz ko-
puna. Kopun je pravzaprav skopljen petelin. Okusite kopu-
novo pašteto ali pečenega kopuna. 
Več informacij na www.sem5er.com/. Rezervacije na tel.št. 
051 620 011 (Srečo Kunst).

Če želite okušati lokalne jedi, pripravljene na moderen na-
čin, in uživati v ugodnem ambientu, obiščite Ošterijo Debe-
luh v Brežicah, ki sodi v verigo vrhunskih restavracij Jeunes 
Restaurateurs D’ Europe. Informacije in rezervacije na tel.
št. 041 634 830 (Jure Tomič) ali na info@osterija-debeluh.  

V Gostilni in vinoteki Stara pravda v Brežicah večkrat or-
ganizirajo kulinarične večere. Gre za degustacijski meni z 
vini, ki sodijo k posamezni jedi. Poskrbjeno je tudi za prije-
tno glasbo v živo. Kontakt: Zdravko Anđelovski na tel. št. 051 
496 196 in 041 679 597 ali pišite na gostilna.stara.pravda@
gmail.com. 

Gostišče Dolinšek, vrh gurmanskih užitkov, se nahaja nad 
Boštanjem. Ob obisku gradu Sevnica pa se ustavite v njihovi 
Grajski kavarni. Več informacij na www.gostisce-dolinsek.
si/ ali na tel. št. 041 685 564 (Martin Dolinšek). 

Kulturno doživetje ob lokalni hrani vam pričarajo na kmeti-
ji Špiler v Kostanjku. (Etnoart turizem Špiler, Peter Špiler 
na tel. št. 041 788 222 ali po e-pošti na etnoart.turizem@
gmail.com).

Med posavske kulinarične posebnosti sodita tudi dve avtoh-
toni slovenski pasmi, posavski konj in krškopoljski prašič 
(njegova prepoznavna značilnost je črna barva telesa, prek 
sprednjega dela pa ima pas belkaste barve). 

S predelavo in prodajo izdelkov iz konjskega mesa se ukvar-
ja podjetje Pag Kapele d.o.o. Več informacij o izdelkih iz 
konjskega mesa na www.pag-kapele.si ali na tel. št. 07 452 
30 80 (Ivo Maričević).

Mesnine krškopoljskega prašiča pa lahko okusite v salamah in 
klobasah različnih predelovalcev. Za promocijo edine ohra-
njene slovenske avtohtone pasme prašiča si prizadevajo tudi 
v Društvu rejcev krškopoljskih prašičev, ki so oblikovali krov-
no blagovno znamko Mesnine krškopoljskega prašiča, pod 
katero prodajajo meso avtohtonega slovenskega krškopolj-
skega prašiča različnih proizvajalcev. Meso krškopoljskega 
prašiča je vedno bolj priljubljeno, saj ga odlikuje mehkoba, 
sočnost in aromatičnost. 

Suhomesnati izdelki so za Posavje zelo značilni. Odlične so 
posavske klobase in salame ter ostali mesni izdelki. Na Kme-
tiji Roštohar v vasi Selce nad Blanco lahko okusite in kupi-
te njihove suhomesnate izdelke. Pokličite jih na tel. št. 041 
558 720.

BOGATA KRUŠNA DEDIŠČINA

Bizeljski ajdov kolač je sla-
na ali sladka jed iz ajdovega 
testa in skutnega nadeva, ki 
ga pripravijo v plasteh ali v 
zavitkih. Vsako leto na turi-
stični kmetiji Balon organi-
zirajo tekmovanje za izbor 
najboljšega kolača. Zanj 
skrbi Društvo kmetic Bre-
žice (Marija Levak, tel. št. 
051 687 803), ki organizira 
številne prikaze, degustacije in oglede tradicionalnih jedi. 

Pleteno srce so izdelovali ob praznikih, kot so poroka, roj-
stvo otroka, obhajanje nove maše itd. Tonica Jankovič vam ga 
pripravi po predhodnem naročilu po mailu: francijankovic@
gmail.com ali po telefonu na št. 051 822 181.

Cop na lop je pecivo, pripravljeno iz ostankov vzhajanega 
testa in nadevov. Poskusite jo lahko na izletniški kmetiji Sti-
pič na Planini, kjer predelujejo tudi odličen sir. Informaci-
je na tel. št. 07 497 81 70 (Lidija Stipič).

RIBJE JEDI

V Posavju se prepletajo številne reke in potočki, v katerih bi-
vajo različne vrste rib, kot so potočne postrvi, potočne zla-
tovčice, lipani, sulci, smuči, somi, ščuke, kleni in številne 
druge. Nekatere gostilne in kmetije imajo tudi ribnike, kjer 
gojijo ribe, kot so postrvi, somi, smuči in krapi, kar zagota-
vlja gostu resnično svežo ponudbo. Pripravljajo jih na raz-
lične načine, najbolj priljubljene pa so zagotovo pečene na 
žaru, ponekod vam ponudijo tudi prekajene ali marinirane.

Si želite ribjega paprikaša ali dimljenih postrvi? V Okrepče-
valnici Kranjčič v Sromljah vam ponudijo vedno sveže ribe 
iz lastnega ribnika. Od tu se lahko tudi podate po Sromeljski 
pešpoti. Rezervacije na tel. št. 07 477 80 21. 

Turistična kmetija Kranjc-Pavlič v Okroglicah ponuja odlič-
ne dimljene postrvi, v ribniku pa se lahko preizkusite v ribo-
lovu. Več informacij na www.azaleja.si ali na tel. št. 041 62 
56 93 (Marijana Pavlič).

Ribogojstvo Goričar v bližini Podbočja vzreja, predeluje in 
prodaja ribe ter ribje izdelke, žive, zmrznjene in dimljene. 
Več informacij na www.naturomrezje.com/

VINSKO RAZKOŠJE

Izvrstno ponudbo hrane zaokrožujejo vrhunska vina iz posa-
vskega vinorodnega okoliša. Po Posavju se prepletajo kar šti-
ri vinsko-turistične ceste: Bizeljsko-Sremiška, Podgorjanska 
in Gornjedolenjska vinska cesta, ki sodijo v vinorodno deže-
lo Posavje, ter del Šmarsko-Virštanjske vinske ceste, ki sodi 
v vinorodno deželo Podravje. Vinske ceste so posejane s šte-
vilnimi vinskimi hrami, zidanicami, kletmi, vinotoči, turistič-
nimi kmetijami in gostilnami. Posavska vinska posebneža sta 
cviček PTP in bizeljčan PTP. 

Bizeljsko-sremiška vinska cesta se vije po treh posavskih ob-
činah – Sevnica, Krško in Brežice. Med tradicionalna vina se 
uvrščata rdeči in beli bizeljčan PTP ter sremičan. 

Rdeči bizeljčan PTP je kakovostno suho rdeče vino iz modre 
frankinje, žametne črnine, nekaj tudi laškega rizlinga in ru-
menega plavca. Beli bizeljčan PTP pa kakovostno suho belo 
vino, ki ga pridelujejo iz kakovostnih sort grozdja laškega ri-
zlinga, šipona, sauvignona in rumenega plavca. 

Vse bolj cenjena postajajo tudi sortna in vrhunska vina, kot so 
modra frankinja, laški rizling, beli pinot, sauvignon, chardon-
nay, kerner, zeleni silvanec in rizvanec. Zaradi ugodne sončne 
lege pa uspevajo odlični predikati poznih trgatev, jagodnih in 
suhih izborov, ledena vina ter odlične penine. 
Klet penin Istenič: www.istenic.si ali pišite na office@istenic.si. 

Pod vinogradi Bizeljskega so v kremenčev pesek skopane 
jame, ki so nekoč služile za skladiščenje živil, predvsem 
repe, od tod tudi ime. Repnice v Brezovici na Bizeljskem za-
radi visoke vlage in stalne temperature med 8 in 12˚C danes 
služijo kot vinske kleti.
Vino Graben: Janez Šekoranja: 030 611 011ali na www.vino-
graben.com/
Vinotoč-repnica Najger: Aljoška Runtas Najger: 041 204 876 
ali na www.bizeljsko.com.

Priporočam tudi obisk vinske kleti Keltis. Za vnaprej dogo-
vorjene skupine ob ogledu kleti in pokušini vrhunskih vin pri-
pravijo odlično hrano. Več informacij: Marjan Kelhar na tel. 
št. 031 807 862.

V zavetju dolenjskih gričev v severnem delu Gorjancev, od 
Dolenjskih toplic do Mokric, kjer se razprostirajo številni vi-
nogradi, se vije Podgorjanska vinska cesta. Gornjedolenj-
ska vinska cesta pa je s svojimi 64 kilometri ena najdaljših 
vinskih cest. Poteka po krški in sevniški občini.

Dom cvička, ki je avtohtono slovensko vino in pravi slovenski 
posebnež, je na desnem bregu Save oz. na dolenjski strani 
Posavja. Proizvajalci pravega cvička dobijo certifikat PTP, ki 
potrjuje proizvodnjo tradicionalnega porekla. To avtohtono 
vino je iz rdečih sort grozdja žametne črnine (70 %), modre 
frankinje (10 %) in belih sort grozdja (20 %). 

Največja cvičkova klet je KZ Krško (www.kz-krsko.si), prva 
cvičkova klet pa se nahaja v nekdanjem cistercijanskem sa-
mostanu v Kostanjevici na Krki (www.galerija-bj.si). Pomemb-
ne cvičkove vinske kleti, ki ponujajo tudi odlično modro fran-
kinjo, so še: Vinska klet Jarkovič v Gadovi peči (Robi Jarkovič: 
www.gadovapec.si/), Vinska klet Mastnak (Zdravko Mastnak: 
http://www.vinamastnak.com/), Klet Zajc v Imenem (Božidar 
Zajc: www.zajc.si/), Malusova zidanica na Malkovcu (Matjaž 
Golob: trzisce@siol.net ali na tel. št. 07 818 04 01).

Občina Bistrica ob Sotli sodi v Šmarsko-virštanjsko vinsko 
turistično cesto, kjer pridelujejo renski in laški rizling, tra-
minec, chardonnay, zeleni silvanec, rizvanec, beli pinot, sa-
uvignon, modro frankinjo, modri pinot in druge. Tudi tu je 
veliko priznanih vinarjev: Kmetija Marof (Simon Rogina: 051 
607 037), Vinogradništvo Kralj (Jože Kralj: 051 307 166), Vi-
nogradništvo Püst (Jože Bratuša: 031 674 446), Vinogradni-
štvo Stadler (Marko Stadler: 041 577 095), Vinogradništvo 
Ulčnik (Darko Ulčnik: 041 219 509) in Vinogradništvo Zorenč 
(Tomaž Zorenč: 041 593 774).

Imamo tudi dve vinski poti: 
Pot k repnicam se začne pri Isteničevih in se konča pri repni-
cah. Pot razkriva zanimivo pokrajino in način življenja domači-
nov, ki so že stoletja povezani z vinogradi in vinom. Za pot po-

trebujete približno uro in pol.
Vinska pot Zagrad v občini 
Radeče temelji na zgodovin-
ski dediščini. V vinsko pot je 
vključenih šest vinogradnikov, 
ki pričajo o pestri zgodovini 
območja in celo o časih, ko so 
bile Ostrovrharjeve gorice iz-
postavljene turškim napadom.

Vinarji skrbijo, da bodo gostje 
odšli zadovoljni iz njihovih 
kleti ter da bodo o prijetni iz-
kušnji povedali svojim prijate-
ljem in znancem. Izbrana vina 

PRISTNI	OKUSI	
POSAVjA
Ne	moreš	ji	reči	ne.	
Niti	hrani	niti	pijači.

Tokrat vam bomo na kratko predstavili gastronomsko ponudbo Posavja, ki je 
res pestra. Vzemite si čas in jo raziščite. Prav tako lahko, ko k vam pridejo 
na obisk prijatelji ali pa vi potujete kam drugam, iz Posavja odnesete števil-
ne slastne spominke, kot npr. vina, jabolčni ali grozdni sok, žganja, suhome-
snate proizvode, med, marmelade, čaje, zelišča idr. Pa si oglejmo nekaj na-
migov, kje in kaj lahko okušate v Posavju.

nadaljevanje na 14. strani

Bizeljski ajdov kolač

Utrinek iz vinske kleti

Suhomesnate dobrote

Repnica
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lahko uživate pod vodstvom strokovnjakov, ki vam bodo pri-
pravljeni odgovoriti na vsa vprašanja.

POSAVSKE SADNE DOBROTE

Sevniška voščenka je slovenska avtohtona sorta jabolka, ki 
jo odlikuje odličen okus in prijetna aroma. Jabolka topaz ve-
ljajo za zelo okusna, nekateri jih imenujejo kar dragulj med 
jabolki. Na tur. kmetiji Repovž v Šentjanžu (Jože Repovž 
na tel. št. 041 732 970 ali na gtm.repovz@siol.net) iz jabolk 
predelujejo odličen jabolčni sok. Pišeške marelice so odlične-
ga, izrazito kislo-sladkega okusa in zelo aromatične. Hruške 
tepke na kmetiji Hrovat predelujejo v hruškovo vino. Več 

informacij na www.darilo-
narave.com ali na tel. št. 
07 81 42 914. Domači kis, 
suho sadje ter žganja po-
nuja podjetje Vilja Globo-
ko d.o.o. Več informacij: 
Vojko Šušteršič na tel. št. 
041 715 840 ali po e-pošti: 
info@vilja.si. Sadjarstvo 
Hudina v Zagaju pri Bistri-

ci ob Sotli sadje prideluje integrirano. Kupite lahko sveže 
sadje in žganja (Metka Hudina: 041 711 182).

PRIHAJAJOČI KULINARIČNI DOGODKI 

V petek, 6. avgusta, ob 17.00 uri ne zamudite slavnostne 
otvoritve Cvičkovega hrama s podelitvijo častnega nazi-
va Ambasada cvička 1, v organizaciji Društva vinogradnikov 
Raka. Nadaljevalo se bo še v soboto, 7. avgusta, ob 11.00 
uri z Lovrenškim kolesarskim maratonom, z začetkom pri 
gasilskem domu na Raki. Gre za rekreativni kolesarski ma-
raton, izbirate pa lahko med malim, 30 km dolgim, ali veli-
kim, 60 km dolgim maratonom. Informacije: Simona Turk na 
tel. št. 051 305 404

Rekreativno kolesarsko društvo Krško pa 15. avgusta s pri-
četkom ob 10.00 uri izpred hotela City organizira 8. mara-
ton po deželi cvička.

Vabljeni ste tudi na Etno tržnico in vinsko cesto v soboto, 
28.8., in nedeljo, 29.8., v sklopu festivala Panonika har-
monika. Na Etno tržnici se bodo predstavili rokodelci, izdelo-
valci inštrumentov idr. Na vinski cesti pa vinarji iz več držav.
Več informacij na www.panonika-harmonika.com ali pišite 
na info@posavje.com. 

Če pa menite, da znate skuhati odličen golaž, imate možnost 
to tudi dokazati na tekmovanju v kuhanju golaža v sklopu 
festivala Panonike harmoni-
ke, v soboto, 28. 8., ob 10.00 
uri. Vse, kar morate storiti, 
je, da zraven povabite še dva 
prijatelja, s sabo prinesete 
vse surovine ter se odločite, 
katere vrste golaža boste ku-
hali. Istočasno pa boste tako 
vsi trije imeli prost vstop na 
festival, golaž pa boste lah-
ko prodali obiskovalcem fe-
stivala.
Za vse ostale informacije po-
kličite Tomaža Zorka na tel. 
št. 041 730 225 ali pišite na 
e-naslov: panonski.lovec@
siol.net. 

Vsako leto v Šentjanžu orga-
nizirajo Bučarijado. V tem 
času poleg odličnih jedi, ki 
jih pripravijo v Gostilni Re-
povž, vsa okolica živi s tem. 
Letos se začne 18. septem-
bra in traja vse do 24. okto-
bra. Več informacij boste na-
šli pri Turističnem društvu 
Šentjanž: www.sentjanz.si. 

OKUSITI POSAVJE

Upam, da sem vas navduši-
la, da se boste podali na ga-
stronomski potep po Posavju 
ter okusili katere od naštetih 
dobrot. Tokrat so sicer našte-
ti le nekateri izmed mnogih 
posavskih ponudnikov, veliko 
pa je tudi drugih, ki vas bodo 
očarali s svojim znanjem in 
ponudbo.

Morana Polovič,
svetovalka za razvoj 

turizma na RRA Posavje 
in direktorica Destinacija 

Posavje d.o.o.

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovi-
tev podjetja, seznanimo vas s postopki, ki jih je potreb-
no opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustre-
zne šifre dejavnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z 
možnostjo dostopa do virov financiranja in do finančnih 
sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registraci-
je, doregistracije in spremembe podatkov za samostoj-
ne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko 
spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na spletnem 
naslovu www.zpt-brezice.si, si zagotovite najbolj sveže 
informacije s področja podjetništva na lokalnem, držav-
nem in evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o 
možnostih kandidiranja in pridobitve sredstev s tega na-
slova.

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne de-
lavnice z aktualnimi temami.

TU SMO ZA VAS!
Nudimo vam vse to in še mnogo več! 

Prepričajte se sami! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, 
E-mail: info@zpt-brezice.si

Ministrstvo za javno upravo

Zorko:	Panonika	harmonika	
bo	ljudski	festival!

S sporočilom: „Slovenke in 
Slovenci, brez meha ni sme-
ha, brez smeha ni veselja! 
Želja do druženja ob zvokih 
meha, ki nas osvobaja vseh 
tegob vsakdanjega življenja, 
nas je vzpodbudila, da bomo 

združili mehove na največji 
harmonikarski fešti,“ je To-
maž Zorko zastavil dogodek, 
nato pa še izpostavil, da je 
osnovni namen festivala po-
udariti pomen harmonike v 
različnih kulturah panonske 
nižine in pri tem vzpodbudi-
ti druženje in povezovanje 
njenih prebivalcev. Sicer se 
Zorko ukvarja z glasbo že od 
leta 1976, igra kitaro, piše in 
komponira ter nastopa v sku-
pinah Soddiha in Drevored. 
Po rodu je Brežičan, trenu-
tno živi v Selah pri Dobovi, 
po poklicu je učitelj biologi-
je in gospodinjstva, zato je 

v šolstvu delal 17 let, po duši 
pa, kot pravi sam, je glas-
benik, ki se je s svojo ekipo 
Zavoda Euforija odločil, da 
naredi popolnoma drugačen 
dogodek, kot jih pozna posa-
vsko območje. 

Na festivalu se bo po Zorko-
vih besedah zvrstilo kar 22 
glasbenih skupin iz Sloveni-
je, Hrvaške, Srbije, Madžar-
ske in Makedonije, ki se bodo 
predstavile v različnih glas-
benih zvrsteh, predvsem pa 
bo prišla do izraza tradicija 
igranja na harmoniko. Zorko 
je ob tem še dejal, da imajo 
vrhunski spremljevalni pro-
gram, saj so pripravili Etno 
tržnico in Tržnico prijateljev, 
na katero bodo vključili akti-
ve kmečkih žena, na festiva-
lu se bo odvijala tudi vinska 
cesta, kjer bodo sodelova-
li priznani slovenski vinar-
ji, z degustacijskimi kozar-
ci bodo obiskovalci poskušali 
različne vrste vin. „Poudarek 
pa smo dali vinarjem iz po-
savske regije, na eni strani 
bo tako promocija cvička, 
na drugi strani pa bizeljča-
na. Dogovarjamo se tudi z 
aktivi kmečkih žena s širšega 
območja, odločili pa smo se, 
da slednji in rokodelci dobijo 
vse stojnice brezplačno, saj 
delamo ljudski festival in že-
limo, da bi na njem sodelo-
valo čim več akterjev,“ je še 
povedal Zorko. 

Dodal pa je, da je za pri-
pravo takšnega festivala več 
mesecev trdega dela, saj se 
je potrebno sestati z vsakim 
izmed izvajalcev, ki imajo 
različne zahteve. „Ob vsem 
tem pa je potrebno poskrbe-
ti še za ostalo logistiko, za 
vrhunsko ozvočenje,“ je po-
jasnil Zorko in navedel, da 
so festival poskušali narediti 
tudi finančno prijaznega, saj 
bo enodnevna karta 10, tri-
dnevna pa 20 evrov. Sogovor-
nik pa je pobrskal še po spo-
minu, ko je dejal, da se mu 
je ideja za omenjeni festival 
porodila pred nekaj leti, ko 
se mu je porimala „panoni-
ka harmonika“. „Dolgoročno 
želim, da bi postal festival 
tekmovalnega značaja, če-
prav se bo letos odvijal revi-
jalno, v prihodnje pa bomo 
delali v vsaki državi prediz-
bor in tri najboljše skupine 
se bodo uvrstile na festival. 
Naš letošnji cilj pa je, da bi 
se vpisali v Guinnessovo knji-
go rekordov, ki ga bomo po-
skušali podreti na povorki 
harmonikarjev, 
za kar smo ak-
tivirali tudi Pri-
moža Kozmusa, 
z njim smo po-
sneli videospot, 
ki si ga je mo-
žno ogledati na 
spletu. Mislim 
pa, da smo Slo-
venci ravno prav 

zreli, da ne bi smel biti pro-
blem, da se nas zbere preko 
tisoč,“ je izrazil željo Zorko, 
nato pa še dejal, da bo imel 
vsakdo, ki bo prišel na povor-
ko s harmoniko, prost vstop. 

Brezplačno pa bodo na fe-
stivalu prisotni tudi invalidi 
in otroci do 12. leta staro-
sti. Prav tako pa so omogoči-
li brezplačno udeležbo okoli-
škim prebivalcem iz Cerkelj 
ob Krki, Hrastja, Zasapa in 
Črešnjic. „Za otroke smo 
tudi dobro poskrbeli, ime-
li bomo velik lunapark in or-
ganizirali delavnice na temo 
harmonik. Sicer pa bo festi-
val obogaten še z letalskim 
mitingom in tekmovanjem v 
kuhanju golaža,“ je še nave-
del Zorko. Tudi vreme naj ne 
bi bilo ovira za izpeljavo fe-
stivala, saj bo del prizorišča 
nadkrit. Glede na izkušnje s 
podobnih dogodkov pa Zorko 
pojasnjuje, da je smisel ta-
kšne vrste prireditev dožive-
ti pod milim nebom. 
 Marija Kalčič

Tomaž Zorko

CERKLJE OB KRKI – V času od 27. do 29. avgusta se bo v Gaju ob letališču Cerklje ob Krki odvijal med-
narodni festival harmonike, etno glasbe, vina in kulinarike in smeha, ki so mu nadeli naslov Panonika 
harmonika. Idejni oče prireditve je glasbenik Tomaž Zorko. 

PRISTNI	OKUSI	POSAVjA
nadaljevanje s 13. strani

Sadna žganja
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Skupna vrednost celotnega 
projekta znaša 112.838 evrov, 
zaprošeni znesek za sofinanci-
ranje projekta iz sredstev LE-
ADER pa slabih 39.200 evrov, 
je dejal direktor CPT Franc 
Češnovar. Splošni cilj razvoja 
novega turističnega proizvoda 
v zidanicah in vključitev le-te-
ga v obstoječo turistično po-
nudbo je povečati turistično 
privlačnost območja, zato so 
prve ponudnike že predstavi-
li na spletni strani. 

Pavel in Silva Vene imata zi-
danico blizu Lamperške cer-
kve sv. Martina, na drugi stra-
ni Sevnice pri sv. Roku pa 
urejata še staro hišo iz leta 
1876 z ohranjenim starim de-
lom, ki jo bosta verjetno tudi 

Projekt	Turizem	
v	zidanicah	se	nadaljuje	
KRŠKO - Center za podjetništvo in turizem je predstavil nadaljevanje projekta Turizem v zidanicah in 
njegovo prijavo, skupaj s partnerjem Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sev-
nica, na 2. javni poziv Lokalne akcijske skupne Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih 
razpisov LEADER iz kvote 2010. 

vključila v ponudbo. Lastnik 
Zidanice Sirk nad Kostanjevi-

co na Krki je komaj predal po-
trebno uporabno dovoljenje 

in potrdilo o elektro meritvah 
glede varnosti objekta, svojo 
zidanico pa vidi kot dobro iz-
hodiščno točko za spoznava-
nje Gorjancev ali okoliških 
toplic. Ponudniki ne pričaku-
jejo veliko, bo pa zanje veliko 
že, če se bodo zidanice krile, 
torej ne bodo strošek zanje. 
ZPT ima na spletni strani, ki 
bo v petih jezikih, sedem po-
nudnikov zidanic, nekaj vino-
točev in gostišč, ponudnikov 
imajo evidentiranih 75, pra-
vi Lea-Marija Colarič-Jakše, 
vendar so ti v različni fazi pri-
prave zidanic. Število ponu-
dnikov se bo dnevno spremi-
njalo. Češnovar je poudaril, 
da želijo Turizem v zidanicah 
predstaviti kot širši podežel-
ski turizem, zato vključujejo 
tudi vinotoče in gostišča, s ka-
terimi se dogovarjajo za nu-
denje prehrane in bi tako lah-
ko ponudili tudi polpenzione. 
Prav tako se bodo navezovali 
na dogodke v okolju, tako pri-
pravljajo prvi promocijski do-
godek že 6. avgusta, ko bodo 
z Rake izvedli kolesarsko turo 
‘od zidanice do zidanice’ po 
dveh trasah do Sirkove zida-
nice, saj je lastnik tudi kole-
sar, povratek na Rako pa bodo 
združili s cvičkovim večerom 
ob prazniku KS Raka. Čeprav 
je projekt šele na začetku, je 
prvi lastnik zidanice Haralo-
vič nad Kostanjevico na Krki, 
ki smo ga predstavili v prej-
šnji številki Posavskega obzor-
nika, že imel goste s Kanar-
skih otokov. 

V strategiji izvedbe projekta, 
ki poteka do junija 2011, je 
zagon združenja ponudnikov, 
izvedba izobraževalne de-
lavnice za ponudnike in kot 
ključno kreiranje ponudbe 
in oblikovanje spletnega pro-
dajnega kataloga, postavitev 
jambu plakatov na vpadnicah 
v vinorodno deželo Posavje, 
izdelava promocijskih daril in 
podobno. Suzana Vahtarič

Venetova iz Sevnice sta v projekt vključila zidanico, še 
eno staro kmečko hišo, nekdaj gostilno, pa obnavljata. 

Za vse, ki bi želeli obiskati turistične kmetije in izletniške posto-
janke, ki smo jih predstavili v prejšnji številki časopisa, se lahko 
obrnete na naslednje naslove:

Turistična kmetija Grobelnik
Podvrh 39, 8292 Zabukovje

Tel.: 07 81 88 176, GSM: 041 335 257

Izletniška kmetija Vertovšek
Marija in Karel Vertovšek

Veliki Kamen 42, 8282 Koprivnica
Tel.: 07 49 76 239, GSM: 041 983 170

Tončkov dom na Lisci
Franc Krašovec

Podgorica 36, 8290 Sevnica
Tel.: 03 57 35 016, GSM: 040 233 753
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V petek, 16. julija, se je delegacija Občine Krško odpravila 
na tridnevni obisk v pobrateno občino Bajina Bašta, kjer se 
je udeležila številnih prireditev ob njihovem občinskem pra-
zniku. Na poti so si ogledali tudi spominsko obeležje Srem-
ske fronte iz 2. svetovne vojne. Udeležili so se tudi tradici-
onalnega spusta po Drini, na katerem je sodelovalo okoli 12 

tisoč privržencev tradicionalne mednarodne regate. Kasne-
je so si ogledali tudi naravni park Tara. Ves čas obiska so jih 
spremljali prijazni gostitelji, zato je na nedeljskem slovesu 
že tekla beseda o ponovnem srečanju v Sloveniji. V Srbijo 
so poleg podžupana Cvetka Sršena odpotovali tudi svetnica 
in svetnika občinskega sveta Mirela Zalokar, Ivan Urbanč in 
Rudi Smodič ter nekateri ostali predstavniki občine Krško.

Krška	delegacija	obiskala	
Bajino	Bašto

Občina Krško je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za Kulturo in prejela sklep, ki ji dode-
ljuje sredstva za sofinanciranje operacije Celostne prenove gradu Rajhenburg v višini 3.000.000,00 EUR.

Projekt	prenove	gradu	
Rajhenburg	uspešen	na	
javnem	razpisu	MK	RS

Občina Krško si je že od kon-
čanega denacionalizacijske-
ga postopka leta 2004 pri-
zadevala, da bi pridobila 
sredstva za projekt celostne 
prenove gradu Rajhenburg. V 
letu 2009 je bilo pridoblje-
no gradbeno dovoljenje, ves 
čas pa so potekale aktivnosti 
za prijavo na omenjeni raz-
pis Ministrstva za kulturo iz 
naslova Evropskih skladov. 
Na Občini so na razpis čakali 
in se nanj pripravljali že tri 
leta. V tem času so pripra-
vili vso potrebno projektno 
dokumentacijo, investicijsko 
dokumentacijo in gradbeno 
dovoljenje, je povedala vod-
ja oddelka za družbene de-
javnosti na Občini Krško Ja-
dranka Gabrič. 

Ministrstvo za kulturo RS je 
dolgo pričakovan javni raz-
pis objavilo 30. aprila letos 
- Javni razpis za sofinancira-
nje operacij prenove in ob-
novo, celostne revitalizacije 
in modernizacije kulturnih 
spomenikov v lasti občin iz 
Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj - Evropskega 
regionalnega sklada v okvi-

ru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 
2007-2013 razvojne priorite-
te: 3. »Povezovanje narav-
nih in kulturnih potencialov« 

in prednostne usmeritve: 3. 
2.»Mreženje kulturnih po-
tencialov« (oznaka JR- ESRR- 
KS 2009).

Na Občini Krško so še posebej 
veseli, da so uspeli pridobiti 
maksimalen znesek iz razpi-
sa v vrednosti 3.000.000,00 

EUR, saj so od samega začet-
ka ciljali na največji znesek 
in se na razpis celovito pri-
pravljali. Med pomembnimi 
kriteriji za uspešno prijavo 
je potrebno omeniti sodelo-

vanje z gospodarstvom, po-
trjeno že s podpisanimi po-
godbami o načinih delovanja 
gospodarskih subjektov po 
končani gradbeni obnovi gra-
du. Občina je podpisala po-
godbe s sedmimi podjetniki 
s področja turizma, gostin-
stva in storitvenih dejavno-

sti, predvsem iz lokalnega 
okolja.

Pomemben del je bil tudi 
nadaljnje delovanje Muze-
ja novejše zgodovine Slo-
venije, enote Brestanice na 
gradu Rajhenburg, za kar 
je bila v času prijave pod-
pisana pogodba o poslovnem 
sodelovanju med Občino Kr-
ško in Muzejem novejše zgo-
dovine Slovenije. Tako je 
predvidena temeljita obno-
va zbirk in vzpostavitev Mu-
zeja strpnosti, nenasilja in 
miru (delovni naslov), v ka-
terem bodo dobile ustrezno 
mesto tako zgodbe izgnan-
cev kot drugih žrtev različ-
nih sistemov.

Pridobljena sredstva omogo-
čajo, da se bo prenova gra-
du začela že v letošnjem 
letu in bo predvidoma traja-
la do leta 2012. S tem se bo 
začela celovita revitalizacija 
pomembnega spomenika dr-
žavnega pomena, ki je nosi-
lec še pomembnejših zgodb 
različnih obdobij oblikova-
nja našega območja, sloven-
skega naroda in države.

Pogled na grad Rajhenburg

Podobno kot v šolskem letu 2009/2010 se tudi v letošnjem šolskem letu nadaljuje trend povečanega vpi-
sa otrok v vrtce, ki je posledica večjega števila rojstev v zadnjih letih v naši občini, predvsem pa opro-
stitve plačil za drugega in naslednje istočasno vključene otroke v vrtec.

Z	novim	šolskim	letom	več	
otrok	in	več	oddelkov	v	vrtcih

V naših vrtcih bo v šolskem 
letu 2010/2011 po novem 
oblikovanih 63 oddelkov 
in vključenih 1030 otrok. 
V lanskem šolskem letu 
2009/2010 je bilo v progra-
me predšolske vzgoje vklju-
čenih 945 otrok v 57 oddel-
kov po občini. 

Predvideva se, da se 
bodo med šolskim letom 
2010/2011 oblikovali še dva 
do trije novi oddelki (1-2 v 
Vrtcu Krško, 1 v Vrtcu pri OŠ 
Senovo), en polovični odde-
lek na Raki pa se bo preo-
blikoval v celega. S tem bo 
varstvo dobilo še približno 30 

otrok prvega starostnega ob-
dobja.

Občina Krško si prizadeva, da 
bi omogočila prostore v vrt-
cih čim več otrokom in pove-
čala vključenost v programe 
predšolske vzgoje. To do-
kazujejo tudi uvedbe novih 

ugodnosti za starše in skrb za 
zagotavljanje novih prosto-
rov. V maju smo tako preno-
vili staro šolo v Leskovcu, v 
katerem je vrtec Vila, enota 
vrtca pri OŠ Leskovec. Z za-
četkom novega šolskega leta 
pa bo svoja vrata odprl tudi 
nov vrtec na Raki.

1. starostna skupina 
(1 - 3 let)

2. starostna skupina 
(3 - 6 let) Kombinirani oddelki Razvojni oddelki Skupaj

Število 
odd.

Število 
otrok

Število 
odd.

Število 
otrok

Število 
odd.

Število 
otrok

Število 
odd.

Število 
otrok

Število 
odd.

Število 
otrok

2009/10 22 283 28 545 6 111 1 6 57 945

2010/11 27 345 31 620 4 59 1 6 63 1030

Povečanje 5 62 3 75 -2 -52 0 0 6 85

Pregled števila oddelkov in otrok v vrtcih v šolskem letu 2009/10 in 2010/11

Zaradi velika zanimanja ter lažjega dostopa do bazena Bre-
stanica je od 26. julija pa do konca šolskih počitnic vzpo-
stavljena posebna avtobusna relacija, ki bo vsak dan dva-
krat vozila na bazen in iz bazena v Brestanici.  

Avtobusni prevozi v času od 26. julija do 1. septembra 2010 
potekajo po naslednjem voznem redu:

• 9:00 Avtobusna postaja Krško – Pacifik – Leskovec poko-
pališče - Grič – Krško Občina – Brestanica Bazen – Senovo 
obračališče – Brestanica Bazen

• 11:00 Avtobusna postaja Krško – Pacifik – Leskovec poko-
pališče -  Grič – Krško Občina – Brestanica Bazen – Senovo 
obračališče – Brestanica Bazen

• 14:00 Brestanica pri gostilni Allegro – Senovo obračališče 
– Krško Občina – Grič –  Leskovec pokopališče - Pacifik – 
Krško avtobusna postaja

• 18:30 Brestanica pri gostilni Allegro – Senovo obračališče 
– Krško Občina – Grič – Leskovec pokopališče - Pacifik – Kr-
ško avtobusna postaja

Cena prevoza po osebi stane 50 centov (0,50 EUR), vozi pa 
Izletnikov 30-sedežni avtobus.

Do	konca	šolskih	počitnic	
posebna	avtobusna	linija	do	
Bazena	Brestanica	

Z Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano - Fi-
tosanitarna uprava RS smo 
prejeli obvestilo o obve-
znem zatiranju ambrozi-
je. Zakon nalaga imetni-
kom zemljišč, da morajo 
izvajati ukrepe za zatira-
nje ambrozije, najbolje pa 
je to storiti pravočasno - še 
pred pričetkom cvetenja in 
semenitve. Prepoznavanje 
rastlin v maju in juniju je 
težje in v začetku zahteva 
strokovno pomoč. V poznem poletju pa se rastline lažje in 
hitreje opazi, ker so večje in bolj prepoznavne. O problema-
tičnih zemljiščih, kjer rastejo ambrozije, je potrebno obve-
stiti pristojne fitosanitarne organe.

V soboto, 24. julija, je viso-
ki jubilej praznoval Viktor 
Richter iz Dovškega pri Se-
novem. Spomnimo, da je v 
začetku letošnjega poletja 
ob prazniku občine Krško na 
svoji trati izklesal velik ob-
činski znak in požel mnogo 
zanimanja po celi Sloveniji. 
Na njegovem domu ga je ob 
tej priložnosti skupaj s Se-
novško godbo obiskal župan 
občine Krško Franc Bogo-
vič. Čestital mu je ob 80-le-

80	let	Viktorja	Richterja,	kosca	krškega	grba
tnici in se mu zahvalil za ves 
njegov trud in neizmerno vo-
ljo. Dodal je, da ljudje, ta-
kšni kot on, polni energije in 
volje do dela in življenja na-
sploh, dajejo smisel in čar 
našemu bivanju.

Županova čestitka in 
darilo slavljencu

Obvestilo	o	obveznem	
zatiranju	ambrozije



Posavski obzornik - leto XIV, številka 16, četrtek, 5. 8. 2010 17IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

www.obcina-sevnica.si

Odbojkarsko	igrišče
Odbojkarsko društvo Bombe je s pomočjo Občine Sevnica 
in ostalih sponzorjev pristopilo k obnovi dveh odbojkarskih 
igrišč v Taborniški ulici v Sevnici. Dela na obeh igriščih so 
končana in omogočata igranje odbojke na mivki. Odbojkar-
sko društvo bo pristopilo še k urejanju okolice obeh igrišč.

Krajani vaške skupnosti Jablanica – Novi Grad so v sodelova-
nju s Krajevno skupnostjo Boštanj in Občino Sevnica preda-
li v uporabo težko pričakovan asfaltiran cestni odsek Drbo-
govje. Asfaltacija omenjenega odseka je bila velik finančni 
zalogaj, saj dolžina ceste znaša 1.700 metrov. Zaselku Drbo-
govje se je z asfaltacijo, v večjem delu strme ceste, zago-
tovila boljša prevoznost in dostopnost, predvsem v zimskem 
času. Aktivnosti za asfaltacijo ceste segajo že nekaj let na-
zaj, ko so krajani zaselka Drbogovja ustanovili gradbeni od-
bor, ki je aktivno pristopil k iskanju sredstev na občini in kra-
jevni skupnosti ter zbiranju finančnih sredstev krajanov za 
izvedbo razširitve celotne trase. Tako je ostalo odprto le še 
gramoziranje in asfaltacija, ki je bila financirana s prispevki 
krajanov, Občine Sevnica in KS Boštanj. Vrednost 1.700 me-
trov dolgega odseka znaša cca. 100.000 EUR. Zemeljska dela 
je v sodelovanju s krajani opravilo podjetje GMP Pompe An-
drej s.p., asfaltna dela pa podjetje Gradnje d.o.o. iz Bošta-
nja. Vaška skupnost Jablanica je s finančno podporo KS Bo-
štanj in Občine Sevnica v zadnjih letih asfaltirala kar nekaj 
cest. Poleg ceste Drbogovje se je izvedla asfaltacija ceste 
Nežnice, Živa Gora, Rastovke, del ceste Sončnik – odcep Re-
denšek, cesta Brezovec – odcep Pečnik in Oblak ter lokalna 
cesta Jablanica – Novi Grad. Z asfaltacijo glavnih prometnih 
poti in priključitvijo Novega Gradu in Jablanice z zaselki na 
vodovodni sistem Boštanj – levi breg se je kvaliteta tam ži-
večih krajanov bistveno izboljšala.

Župan Srečko Ocvirk se je se-
stal z direktorjem Družinske-
ga inštituta Zaupanje Dami-
janom Gancem ter strokovno 
vodjo inštituta mag. Mojco 
Pompe. Družinski center Sev-
nica je tako v sodelovanju z 
župnijo Boštanj izvedel dvo-
tedenski oratorij z naslovom 
»Pazi, čas!«. Od 9. do 13. av-
gusta pa bodo v sodelovanju 
s KŠTM pri bazenu potekale 
»Igre brez meja« za otroke, 
stare od šest do dvanajst let. 
Cilj iger je omogočiti otrokom 
sproščeno, varno in ustvarjal-
no preživljanje počitniške-
ga časa v družbi vrstnikov. V 
okviru centra bodo organizi-
rani tudi pikniki za družine z 
osnovnošolskimi otroci s pri-
pravljenim razvedrilnim pro-
gramom. Namen tovrstnih 
srečanj je povezovanje dru-
žin, izmenjevanje izkušenj in 
razvedrilo za vse člane druži-
ne. Od začetka septembra da-
lje se bo v okviru družinske-

Družinski	inštitut	Zaupanje

ga centra izvajala tudi šola 
za starše, ki je zasnovana kot 
preplet predavanj, vodenega 
pogovora o aktualnih težavah 
pri vzgoji ter praktičnega pri-
kaza v obliki igre vlog. 

S 1. julijem je vrata odprl 
Dnevni center za starejše ob-
čane Sevnica. Namen dnev-

nega centra je ponuditi čim 
bolj pester program za ka-
kovostno preživljanje staro-
sti. Poleg druženja z vrstni-
ki se bodo v centru izvajale 
različne aktivnosti, in sicer 
pogovorna skupina za starej-
še, različni brezplačni teča-
ji, kot so obnovitveni tečaj 
nemškega jezika, tečaji s po-

dročja kulinarike, zdravstva, 
vrtnarstva, center bodo obi-
skali različni gostje, strokov-
njaki za kakovostno starost in 
medosebne odnose, veliko pa 
bo tudi medgeneracijskega 
povezovanja, kot je predsta-
vitev starih običajev in obrti 
otrokom iz vrtca oz. šole, pi-
kniki za družine članov cen-
tra, organizirani bodo tudi iz-
leti. V dnevnem centru lahko 
starejši ob pomoči zaposlenih 
spoznajo osnove dela z raču-
nalnikom, vključno z uporabo 
interneta, ter prebirajo dnev-
no časopisje in revije. Nastaja 
tudi skupina prostovoljcev za 
obiske tistih starejših, ki si že-
lijo občasnih srečanj in pogo-
vora na domu. V okviru Tera-
pevtskega centra Zaupanje že 
potekajo družinske, zakonske 
in individualne terapije, zbi-
rajo pa se že prijave za tera-
pevtsko skupino, ki bo s svo-
jimi srečanji začela v mesecu 
septembru. 

Oratorij – igre brez meja (foto: Damijan Ganc)

Cesta	skozi	Sevnico
V polnem teku so ureditvena dela na rekonstrukciji druge 
etape regionalne ceste Sevnica - Brestanica skozi Sevnico, 
500 metrov dolgega odseka Prešernove in  Kvedrove ulice, 
od Ajdovca do parkirišča pri Gasilskem domu. Rondo je že 

v uporabi in trenutno poteka-
jo dela na izgradnji odseka fekalne kanalizacije ter preure-
ditvah in zaščitah vseh ostalih komunalnih vodov na odseku 
med bivšo železnino, ki ravno tako dobiva novo podobo, in 
Lisco. Po končanih delih na zaščitah in prestavitvah vodov ter 
izgradnji spodnjega ustroja sledijo ureditvena dela na hodni-
kih in vozišču. Posegi se usklajujejo z zahtevami mejnih ure-
ditev, zlasti gradnjo novega poslovnega centra ter potreba-
mi mejašev. Vse prizadete površine bodo vrnjene v stanje, 
ki bo boljše ali enako od prvotnega, vključno z zasaditvami 
dreves. Občina je uspela z investitorjem, Direkcijo Republi-
ke Slovenije za ceste, dogovoriti tudi izvedbo dveh semafo-
riziranih prehodov za pešce pri Lisci in vhodu v Knjižnico. 
Obsežne ureditve bodo predvidoma zaključene do konca le-
tošnjega leta.

Ureditvena dela skozi 
Sevnico, od Ajdovca do 
parkirišča proti Gasilskem 
domu (foto: arhiv Občine 
Sevnica)

Vse prizadete površine 
bodo vrnjene v stanje, 
ki bo boljše ali enako od 
prvotnega, vključno z 
zasaditvami dreves (foto: 
arhiv Občine Sevnica).

Projekt	»Pločniki	Dolnje	
Brezovo	in	spremljevalna	
infrastruktura«
Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave podjetja CGP, d.d., 
Novo mesto Marjan Pezdirc sta v prostorih Občine Sevnica 
podpisala pogodbo za projekt »Pločniki Dolnje Brezovo in spre-

mljevalna infrastruktura«. 
Projekt je vreden 116.397,70 
EUR in je delno financiran s 
strani Službe vlade Republi-
ke Slovenije za lokalno samo-
upravo in razvoj. Izvajalec bo 
z deli pričel v mesecu avgu-
stu in jih zaključil v tekočem 
letu. Projekt obsega izgra-
dnjo pločnika, javne razsve-
tljave, fekalne kanalizacije in 
obnovo ceste od prepusta Ko-
larjev graben do podjetja In-
plet v dolžini 240 metrov.

Župan Srečko Ocvirk in 
predsednik uprave podjetja 
CGP, d.d., Novo mesto, 
Marjan Pezdirc (foto: arhiv 
Občine Sevnica)

Projektna	dokumentacija	
za	sekundarno	kanalizacijo	
Boštanj	-	Sevnica
Na Občini Sevnica je bila podpisana tripartitna pogodba med 
Občino, Komunalo in podjetjem Hidrosvet d.o.o. za izdelavo 
PGD projektne dokumentacije »Sekundarna kanalizacija Sevni-
ca – Boštanj«. Projekt je razdeljen na tri sklope. Prvi sklop obse-
ga projektiranje sekundarne kanalizacije Drožanjske in Florjan-
ske ulice, drugi sklop projektiranje sekundarne kanalizacije v 
mestu Sevnica, tretji sklop pa projektiranje sekundarne kanali-
zacije v Boštanju. Skupni projekt bo reševal odvajanje odpadnih 
voda na območju Sevnice in Boštanja z navezavo na že zgraje-
no primarno kanalizacijo centralne čistilne naprave Sevnica.

Turistično	informativne	table	
mTURIST
Obiskovalci občine Sevnica bodo odslej lahko na inovativen 
način pridobili osnovne informacije o znamenitostih, ki jih 
bodo obiskali. Ob znamenitostih bodo namreč postavljene 
modre table mTURIST, s pomočjo katerih bodo slovensko go-
voreči in pa zlasti tuje govoreči turisti lahko pridobili osnov-
ne informacije o kraju obiska tudi takrat, ko jih ne spremlja 
turistični vodič. Značilne modre table z velikim modrim i-

jem v rumenem krožcu bodo poleg dvojezičnega imenova-
nja znamenitosti ponujale še telefonsko številko znamenito-
sti. Obiskovalci bodo s svojimi mobilnimi telefoni poklicali 
navedeno osnovno telefonsko številko 041 184-818, nato pa 
še številke znamenitosti, na kateri jim bo podana razlaga v 
treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. Investici-
jo je izvedla Občina Sevnica, strokovno in tehnično pomoč 
pri pripravi vsebin in postavitvi pa je prispeval Zavod za kul-
turo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. V prvi 
fazi bodo table postavljene na petih mestih, in sicer na Aj-
dovskem gradcu, Gradu Sevnica, v starem mestnem jedru 
Sevnice ter v dveh vaseh, ki sta bili v prejšnjih letih imeno-
vani za najlepši hribovski vasi v Sloveniji, in sicer na Razbor-
ju pod Lisco in v Leskovcu nad Šentjanžem. Sistem omogo-
ča spremljanje pogostosti uporabe tega sistema in rezultati 
bodo pokazali smiselnost nadaljnje postavitve teh tabel ob 
znamenitostih občine Sevnica. Verjamemo, da bo postavitev 
teh tabel prispevala k zadovoljstvu obiskovalcev naših krajev. 

Na sevniškem gradu bo postavljena modra tabla 
mTURIST, s pomočjo katere bodo slovensko govoreči in 
pa zlasti tuje govoreči turisti lahko pridobili osnovne 
informacije kar preko mobilnega telefona (foto: arhiv 
Občine Sevnica).

Nova	telovadnica	in	zunanje	
ureditve	z	igriščem	v	sklopu	
obnove	OŠ	Šentjanž
Župan Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in direk-
tor podjetja Savaprojekt 
Peter Žigante sta podpi-
sala pogodbo za izdelavo 
projektne dokumentaci-
je za izgradnjo nove te-
lovadnice in zunanje ure-
ditve z igriščem v sklopu 
obnove Osnovne šole Šen-
tjanž. Pogodbena vrednost 
je 18.126 EUR, zajema pa 
novelacijo idejne zasno-
ve, pridobitev projektnih 
pogojev in soglasij za pri-
ključitev na novo telova-
dnico ter geomehansko poročilo s predhodnimi preiskavami. 
Navedena projektna dokumentacija bo pripravljena do sre-
dine septembra. Do konca meseca oktobra pa bo pripravljen 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo telova-
dnico in zunanjo ureditev z igriščem. Do konca leta bo Obči-
na pridobila gradbeno dovoljenje. 

Do konca leta bo Občina 
pridobila gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo 
nove telovadnice in zunanje 
ureditve z igriščem v sklopu 
obnove OŠ Šentjanž (Foto: 
arhiv Občine Sevnica)

V začetku avgusta se  začnejo izvajati ureditvena dela za prvo 
fazo pločnikov v Tržišču. Dela zajemajo izgradnjo 300 metrov 
pločnikov od pošte v Tržišču do Petrola, vključno s prometno 
ureditvijo križišča na regionalni cesti in javne razsvetljave. Iz-
vajalec del, podjetje AGM Nemec d. o. o. iz Laškega, predvi-
deva, da bo z izvajanjem del najprej začel ob odseku lokalne 
ceste pri pošti v Tržišču, medtem ko dovoljenje Direkcije Re-
publike Slovenije za ceste za zapore na regionalni cesti še pri-
dobiva. V začetku julija so bile predvidene ureditve terensko 
predstavljene lastnikom in uporabnikom mejnih zemljišč. Dela 
naj bi bila dokončana do konca septembra letos. 

Center za podjetništvo in turizem Krško je s partnerjem, 
Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavno-
sti Sevnica, prijavil nadaljevanje projekta »Turizem v zida-
nicah« na 2. javni poziv Lokalne akcijske skupine Posavje za 
nabor projektov, upravičenih do nepovratnih razpisov LE-
ADER iz kvote za leto 2010, z dne 8.5.2009. V skladu s po-
stopki, ki določajo ocenitev in potrditev projekta, je ta iz-
polnil pogoje za vključitev v LIN LAS Posavje za leto 2010. 
Naročnik razpisa LEADER je Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, aktivnosti projekta pa so sofinancirane 
iz evropskih sredstev, v višini 40 % od celotne višine upra-
vičenih stroškov. Skupna vrednost celotnega projekta znaša 
112.838,20 EUR, zaprošeni znesek za sofinanciranje projek-
ta iz sredstev LEADER pa 39.188,40 EUR. Splošni cilj razvoja 
novega turističnega proizvoda turizem v zidanicah in vklju-
čitev le-tega v obstoječo turistično ponudbo je povečati tu-
ristično privlačnost območja s kar najboljšim izkoriščanjem 
in promocijo lokalnih in kulturnih virov regije.

Otvoritev	ceste	Drbogovje	v	
KS	Boštanj

Turizem	v	zidanicah

Pločniki	v	Tržišču
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OREŠJE NA BIZELJSKEM - Turistično društvo Bizeljsko je 25. juli-
ja izvedlo tretji pohod po pešpoti po Orešju na Bizeljskem. Sla-
bo vreme je nekoliko osipalo število pohodnikov, zbralo se jih je 
le okoli 20, peščica celo iz Celja in Brežic. Na začetku poti jih je 
pozdravila predsednica turističnega društva Vesna Kunej. Okrep-
čali so se že po nekaj sto metrih hoje, pogostili sta jih družini 
Blažinčič in Colnar, ki sta pokazali dobrososedsko sodelovanje in 
pogostitev pripravili skupaj. 

Pohod poteka tradicionalno na Magdalensko nedeljo in tudi to-
krat se je po dveh urah hoje dobro obiskana pot zaključila s sve-
to mašo v cerkvi sv. Magdalene, ki jo je daroval domači župnik 
Vlado Leskovar, ker pa je bila nedelja tudi Krištofova, so bla-
goslovili tudi prevozna sredstva in darovali za srečno prevože-
ne kilometre. Po maši je sledil krajši kulturni program, zapeli so 
domači ljudski pevci, organizatorji pa so za vse pripravili golaž, 
domače gospodinje še pecivo in gospodarji vino. Že na Vidovi poti 
in zdaj še na poti po Orešju je Zavod Ekoalt iz Drenskega rebra 
pri Lesičnem postavil stojnico z domačimi keramičnimi izdelki. 
Kljub neobetavni vremenski napovedi so pot speljali brez dežnih 
kapljic, lepo vreme pa je omogočilo čudovit razgled z Vlke peči-
ne po naselju in še dlje proti Hrvaški, ki, kot pravijo pohodniki, 
poplača ves trud delno težke pešpoti. Letos so na pečini, kjer je 
vzpon na lastno odgovornost, pripravili varovalno ograjo.  S. V.

Pohodnikom	Orešje	na	
Bizeljskem	na	dlani

Okrepčilo pri družinah Blažinčič in Colnar  
(foto: J. Obradović) 

PLAZ DEDNJA VAS

Občina Brežice je izvedla sa-
nacijo plazu v Dednji vasi, ki 
se je sprožil neposredno za 
gospodarskim poslopjem in 
stanovanjsko hišo. Plazenje 
je zajelo izkopno brežino

v zaledju objekta, ki ni bila 
zaščitena s podpornimi ukre-
pi, prav tako ni bilo urejeno
odvodnjavanje zalednih voda 
vzdolž objekta. Zaradi zašči-
te gospodarskega poslopja 
in stanovanjske hiše je Ob-
čina Brežice pristopila k sa-
naciji plazu. Sanacijska dela 
so obsegala izvedbo oporne 
konstrukcije z zunanjim na-
klonom 3:2 v dolžini 28 m in 
višini 3-4 m iz kamenja v be-
tonu (70/30). V zaledju ka-
mnite zložbe se je izdelala 
vzdolžna drenaža z iztokom 
v revizijski jašek in naprej 
po vkopani polni cevi v pobo-
čje pod dostopno cesto. Vre-
dnost sanacije je bila 37.800 
evrov, vsa dela je izvedlo do-
mače podjetje HPG d.o.o. iz 
Brežic.

MODERNIZACIJA CEST 
IN OBNOVA JAVNE 
RAZSVETLJAVE PO 
KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

Občina Brežice skrbi za ure-
jenost cest v občini in temu 
nameni velik del proračun-

Za	investicije	po	krajevnih	
skupnostih	ni	počitnic
Občina Brežice izvaja številne manjše, a kljub temu pomembne in težko pričakovane investicije po krajev-
nih skupnostih. V poletnem času smo zaključili s sanacijo plazu v Dednji vasi in modernizacijo ceste v KS 
Šentlenart, ki bo krajanom omogočila boljšo dostopnost do domov. V avgustu se nadaljujejo in zaključujejo 
investicije, s katerimi se ureja javna razsvetljava po vaseh, modernizacija cest in urejanje gozdnih poti.

skih sredstev. V juliju 2010 
je bila modernizirana cesta 
v KS Šentlenart in sicer odsek 
Gorenc – Jambrovič v dolžini 
275 m (širina 3 m). Izvajalec 
del je bilo podjetje Zorko Ro-
bert s.p., vrednost projekta 
pa 26.000 evrov. Poleg ureje-

nega cestnega odseka, ki bo 
krajanom omogočil lažjo do-
stopnost do domov, se v kra-
jevni skupnosti izvaja tudi 
obnova javne razsvetljave.
V KS Križe se v poletnem 
času izvaja ureditev mej in 
parcelacija dejanskega sta-
nja na odseku ceste, sledi še 
asfaltiranje tega odseka ce-
ste. V Križah bodo na več-
namenskem domu izvedli še 
fasado z manjšimi obrtniško-
gradbenimi deli. V KS Zakot-

Bukošek-Trnje se bo izvedla 
modernizacija ceste, pred-
videva se, da bo obnovlje-
na Slomškova ulica, izvaja 
se tudi obnova javne razsve-
tljave. V KS Dobova bodo mo-
dernizirane lokalne ceste Do-
bova - Rakovec in Jereslavec 
– Slogonsko, zaključena je in-
vesticija izvedbe javne raz-
svetljave, medtem ko se v 
avgustu začenja obnova jav-
ne razsvetljave v KS Kapele. 
V KS Velika Dolina je v obnovi 
več odsekov po planu krajev-
ne skupnosti – odsek Cirnik – 
Koritno, obnova ceste v vasi 
Ponikve (na cestnem odseku 
Ponikve – Subanov mlin), ob-
nova odseka med javno po-
tjo in lokalno cesto Ribnica 
- Mala Dolina in obnova lo-
kalne ceste Ribnica - Mala 
Dolina. V KS Pišece se je ob-
novila javna pot št. 526900 
Žgalin - Rožman v dolžini 600 
m, v mesecu avgustu se bo 
izvedla tudi obnova obstoje-
če javne razsvetljave. KS Ka-
pele je pridobila pooblasti-
lo za vodenje investicije, saj 
nameravajo obnoviti parkiri-
šče ob pokopališču, tudi tu 
se bo obnavljala javna raz-
svetljava. Tudi KS Globoko 
je pridobila pooblastilo za 
vodenje investicije in sicer 
bodo obnovili cestni odsek 
Žokalj - Verstovšek. Obči-
na Brežice pa trenutno pri-

dobiva soglasja lastnikov za 
obnovo javne poti proti Lo-
vskemu domu v Globokem. V 
KS Velike Malence se pripra-
vlja obnova javne poti Mrzla-
va vas - Mrzlavski gaj, v KS 
Čatež ob Savi pa bodo obna-
vljali cesto na Prilipah sko-
zi vas in naprej do vodohra-
ma. V KS Sromlje se pričenja 
izvedba obnove javne poti 
Merlak - Novak v nadaljeva-
nju do Žerjava. Predmet po-
godbe so investicijsko vzdr-
ževalna dela in sicer priprava 
ceste z asfaltiranjem v sku-
pni dolžini 370 m. Prav tako 
se izvaja obnova odseka jav-
ne poti Brinovec - Ogorevc v 
dolžini 500 m. Predmet po-
godbe so investicijsko vzdr-
ževalna dela, in sicer pri-
prava ceste z asfaltiranjem 
v skupni dolžini 500 m in ši-
rini vozišča 3 m z ureditvijo 
bankin. V KS Jesenice na Do-
lenjskem se je izvedla obno-
va  cestnega odseka (asfalti-
ranje) Brusnik. V KS Bizeljsko 
se je izvedla obnova cestne-
ga odseka JP 528081: Lipej – 
Lipej v dolžini 350 m.
Ostale investicije krajevnih 
skupnosti občine Brežice se 
izvajajo v skladu s pripra-
vljenimi načrti posameznih 
KS. Za načrtovane investi-
cije poteka izbira izvajalcev 
del in sklepanje pogodb.
 Vir: Občina Brežice 

Saniran plaz v Dednji vasi

Modernizirana cesta v KS 
Šentlenart

Otvoritev obnovljene ceste

KRŠKA VAS, TRIGLAV - Odprava cvičkove princese Martine Ba-
škovič se je 21. julija povzpela na Triglav. Kot nam je sporočila 
Baškovičeva, so se na najvišjem slovenskem vrhu sicer fotogra-

firali tudi s cvičkom, vendar ga tam niso pili, so pa kozarce na-
polnili takoj ob prihodu na Kredarico, kjer je bilo zelo prijetno 
druženje v koči. Cvičkova princesa si namreč želi, da bi v svo-
jem mandatu pripomogla k dvigu ravni pitja. Cvičkova prince-
sa se bo v prihajajočih mesecih posvetila študiju, zato bo nje-
no delovanje malo okrnjeno, spremljali pa ga bomo lahko tudi 
na njeni nastajajoči spletni strani. Foto: T. Ž. 

Cvičkova	princesa	na	Triglavu

BREŽICE - V Mladinskem centru Brežice se je ta teden pričel že 
četrti tabor Zoisovih štipendistov, katerega tematika sta ples 
in glasba. 20 dijakov, nastanjenih v prenovljenih prostorih Mla-
dinskega hotela Brežice, bo na 10-dnevnem taboru pod skrb-
nim vodstvom strokovnjakov spoznavalo sodobne in tradicio-
nalne plese ter obujalo spomine na bogato glasbeno tradicijo 
slovenske dežele. Poleg tega bodo druženje popestrili s sodob-
nimi aktivnostmi. Že prvi dan so se s kolesi popeljali do turi-
stične kmetije Vimpolšek, v nadaljevanju tabora pa bodo med 
drugim veslali po reki Krki in se prepustili razvajanju v Termah 
Čatež. Tabor bodo končali z zaključno prireditvijo.

CELJE, TARARE, PIRAN – Jav-
ni sklad za kulturne dejav-
nosti je 12. junija v Sloven-
skem narodnem gledališču 
Celje organiziral 18. državno 
in 2. mednarodno tekmova-
nje mladih plesnih ustvarjal-
cev, poimenovano OPUS 1. Za 
tekmovanje si morajo plesal-
ci sami narediti koreografijo 
na razpisano temo pod vod-
stvom svojih mentoric. Na 
tekmovanju so se predstavi-
li plesalci, ki so se uvrstili v 
polfinalnem izboru – ta je po-
tekal 10. aprila v KD Špan-
ski borci v Ljubljani. PD Ima-
ni sta v skupini A (rojeni med 
1998-2001) zastopali Maruša 
Rau in Ksenija Kržan v ple-
sni miniaturi Umazana Kse-
mar pod mentorstvom Rosa-
ne Horvat. V plesni skupini C 
(rojeni med 1986-1993) pa je 
Imani zastopala Sanja Spirič, 

Uspehi	in	gostovanja	Plesnega	
društva	Imani

ki je pod mentorstvom Sare 
Levičar pripravila koreografi-
jo Tri osebe ednine, s čimer 
je dosegla Posebno pohva-
lo za miniaturo v celoti ter 
bila izbrana za sodelovanje 
na Mednarodnem festivalu 5. 
Front@ sodobnega plesa, ki 
bo potekal od 24. do 28. av-
gusta v Murski Soboti.  

Plesalci PD Imani Ka’bavidas 
Pelera so se 20. junija na po-
vabilo plesalke in koreogra-
finje Claire Gattet udeležili 
festivala »Fetes des mous-
selines« v francoskem Tara-
reju. Tri dni so se posvečali 
plesnemu projektu, v kate-
rega so spojili tri različne 
plesne tehnike: moderno in 
sodobno plesno tehniko ter 
latinskoameriške plese, vadi-
li pa so po devet ur dnevno. 
Vse tri plesne tehnike so spo-

jili skozi živo igrano glasbo 
Andrea Campre: Les Festes 
Venitiennes, ki jo je vrhun-
sko izvedel kvintet Le Con-
cert Impromptu iz Pariza. Z 
glavno generalko so se 24. 
junija predstavili za tamkaj-
šnjo osnovno šolo, naslednji 
dan v gledališču Tarare, kjer 
so prejeli izjemne pohvale za 
odlično izpeljan projekt, 26. 
junija pa so nastopili v sta-

rem mestnem sodišču Tribu-
nal de Commerce. V projek-
tu so sodelovali plesalci Lara 
Gligić, Laura Klenovšek, Sa-
nja Spirič, Tjaša Štrasner in 
Vid Oštrbenk pod koreograf-
skim vodenjem Rosane Hor-
vat, ki so z delovnega obiska 
prinesli izjemne vtise.

26. junija se je 22 plesalcev 
PD Imani predstavilo na tri-
dnevnem 6. festivalu plesa v 
Piranu. Potekal je na Tartini-
jevem trgu, kjer se je pred-
stavilo 25 plesnih šol, dru-
štev in klubov iz Slovenije. 
PD Imani so zastopale ple-
sne skupine Celestina, So-
dobni ples 4 in Hip hop 4 pod 
vodstvom mentoric Hedvike 
Lopatič, Sare Levičar in Jer-
neje Rožman, ki so se pred-
stavili z odličnim nastopom.
 N. Jenko Sunčič

Članice PD Imani na 
gostovanju v francoskem 
Tarareju

V	MC	Brežice	že	četrti	tabor	
Zoisovih	štipendistov
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V madžarski Gyuli je bila v 
soboto četrta dirka skupnega 
mladinskega prvenstva Slo-
venije, Hrvaške in Madžar-
ske do 21 let. Dirko je več 
kot prepričljivo dobil voznik 
AMD Krško Aleksander Čon-
da, kar je bila zanj prva le-
tošnja zmaga. Kljub slabim 

štartom je tokrat steza do-
puščala prehitevanja po zu-
nanjem delu, kar je Čonda s 
pridom izkoriščal in prehite-
val konkurente na vseh mo-
gočih mestih. Drugi je bil do-
mačin Roland Benko, tretji 
pa je bil mladi hrvaški tek-
movalec Dino Kovačić.  

Tudi tokrat so se za najvišja 
mesta tako na posamezni dir-
ki kot v skupnem seštevku za 
vrh borili slovenski vozniki iz 
AMD Krško. Četverica »prvo-
kategornikov« iz posavskega 
speedway centra (Duh, Re-
mih, Kukovica, Čonda) ima 
letos resne konkurente za sku-
pno zmago le v mladem Hrva-
tu Dinu Kovačiču in Madžaru 
Rolandu Benku. Občasno se v 
boj za vrh na posamezni dir-
ki lahko vmeša tudi hrvaški 
mladinec Renato Cvetko. Po 
dirki v Gyuli je skupno prven-
stvo mladincev vsekakor po-
stalo še bolj zanimivo. Vrstni 
red po štirih dirkah: 1. Aljo-
ša Remih - 69, 2. Aleksander 
Čonda – 67, 3. Dino Kovačić – 
66, 4. Matija Duh 63, 5. Samo 
Kukovica – 59.
 M. P., Foto: arhiv PO

18-letnica iz Cundrovca pri 
Brežicah je najprej stekla v 
objem svojih najbližjih, pri-
čakali pa so jo tudi predse-
dnik Atletske zveze Slove-

SLOVENJ GRADEC - 
Na letališču v Slovenj 
Gradcu je 10. julija 
je potekalo 8. odpr-
to državno padalsko 
prvenstvo v umetni-
ških disciplinah - svo-
bodni let (freefly). 
Državni prvaki so po-
stali padalska ekipa 
X3M Freefly team iz 
Podbočja, ki jo se-
stavljajo Tina Žokalj 
in Saša Rifelj ter Igor 
Jarkovič kot snemalec v zraku. Drugo in tretje mesto sta za-
sedli ekipi Padli angeli.org in Vešče. Freefly je v Sloveniji še 
dokaj mlada padalska disciplina in se od drugih razlikuje po 
tem, da se liki v prostem padu izvajajo po vseh treh oseh, 
predvsem pa vertikalni osi tekmovalcev, kar pomeni: lete-
nje na glavo, hrbet, sede ... Pri izvajanju likov v prostem 
padu se dosegajo vrtoglave hitrosti od 240 pa do 300 km/h. 
Višina odskoka je 4000 m nad terenom, kar predstavlja 55 s 
prostega pada.  I. Jarkovič

8.	odprto	državno	padalsko	
prvenstvo	-	freefly	

V zraku (foto: Igor Jarkovič)

SEVNICA / ITALIJA - 
Sevničan Ignac Ša-
lamon, voznik kar-
ting formule, sicer 
pa član AMD Moste, 
ki nastopa v Itali-
ji za klub Markspeed 
Race Team, se je 10. 
in 11. julija udeležil 
dirke serije Champi-
onkart, ki je poteka-
la v mestu Corridonia 
bizu italijanske Anco-
ne. Na sobotnem ura-
dnem treningu je Ignac prikazal zelo dobre vožnje in se uvr-
ščal med najboljše, kar je potrdil tudi na kvalifikacijah, kjer 
je dosegel četrti čas in s tem tudi četrto pozicijo. Na štartu 
dirke se mu je uspelo prebiti na drugo mesto, v drugem kro-
gu je prevzel vodstvo, ki ga je obdržal vse do enajstega kro-
ga, nakar sta se vse do konca dirke na vodilnem mestu izme-
njevala s kasnejšim zmagovalcem dirke Špancem Armandom. 
Z osvojenim drugim mestom si je Šalamon pridobil vstopnico 
za finalno dirko Championkarta, ki bo potekala oktobra letos 
v Jesolu blizu Venecije. B. M.

Šalamon	drugi	v	Italiji

S podelitve pokalov tekme v Italiji 
- Ignac Šalamon na drugem mestu.

Barbara	Špiler	tokrat	domov	
prinesla	srebrno	medaljo
BRNIK, BUKOŠEK - Letališče Jožeta Pučnika na Brniku je 27. julija preplavila velika skupina navijačev 
iz Posavja, ki so z zastavami in transparenti pričakali mladinsko svetovno podprvakinjo v metu kladiva 
Barbaro Špiler, članico AK Fit Brežice. „Go Barby“ in „Barby, ti si naš ponos“ sta napisa, ki sta pozdravi-
la prihod atletske odprave s pravkar končanega mladinskega svetovnega prvenstva v Kanadi. 

nije (AZS) Peter Kukovica, 
brežiški župan Ivan Molan in 
brežiški šampion v metu kla-
diva Primož Kozmus. Da je 
bil sprejem še pristnejši, so 
poskrbeli člani pihalne god-
be Loče.

V prostorih letališča je sledi-
la krajša tiskovna konferen-
ca, ki jo je organizirala AZS. 
Na njej so bili poleg Špiler-
jeve prisotni še njen trener 
Vlado Kevo, petouvrščena v 
troskoku z MSP Maja Bratkič, 
predsednik Kukovica in žu-
pan Molan. Kljub ne preveč 
obiskani konferenci, manjka-
li so predvsem novinarji na-
cionalnih medijev, je bila v 

ospredju seveda srebrna ju-
nakinja, ki je z vseh strani 
prejela velike pohvale. Še 
posebej seveda od svojega 
trenerja in župana, ki sta de-
jala, da so Posavci lahko zelo 
ponosni, da imajo po Kozmu-
su spet naslednico, ki bo v 
prihodnosti v samem svetov-
nem vrhu. Špilerjeva se je v 
svojem govoru zahvalila tre-
nerju Kevu za 9-letno potr-
pljenje in trdo delo, ki sta 
pripeljala do tako velikega 
uspeha. Poleg tega je župa-
nu dejala, da jo takšni spre-
jemi vedno znova preseneča-
jo, za kar se mu iz vsega srca 
zahvaljuje. Na konferenci so 
bili prisotni tudi ostali člani 

atletske ekipe, ki je nastopi-
la na MSP v Kanadi.

Nato se je poln avtobus na-
vijačev skupaj s Špilerjevo 
odpeljal proti domu. V Bu-
košku so ji namreč pripra-
vili še en, bolj domač spre-
jem. Ob zvokih ločke godbe 
so jo sprejeli številni doma-
čini, pozdravili pa so jo tudi 
Mariachi Fiesta en Jalisco iz 
Dobove. V sklopu uradnega 
dela so na oder stopili Špiler-
jeva, Kevo in župan. Srebr-
na junakinja se je s solzami 
v očeh zahvalila svoji druži-
ni, ki jo že od vsega začet-
ka zelo podpira in spremlja 
vsak njen nastop. Župan pa 
je dejal, da je prepričan, da 
bodo Brežičani leta 2016 po-
novno pozdravili olimpijsko 
junakinjo. Po uradnem delu 
se je slavje seveda nadalje-
valo. Špilerjeva si je tako ve-
lik in pristen sprejem vseka-
kor zaslužila.

Špilerjeva je prišla do naslo-
va mladinske svetovne pod-
prvakinje v metu kladiva, 
potem ko je v kanadskem 
Monctonu s 65,28 m imela 
zlato medaljo že v žepu, a 
jo je prav z zadnjim metom 
prehitela Britanka Sophie 
Hitchon (66,01 m). Bronasto 
kolajno je osvojila Kitajka Li 
Žang (63,96 m). 
 Rok Retelj

Barbara Špiler z županom Molanom in ločkimi godbeniki 
na brniškem letališču

Prihod nove brežiške 
športne junakinje in 
trenerja Keva na sprejem 
v Bukošek

BARCELONA, BREŽICE – Član AK Fit Brežice in edini posavski 
atlet med slovensko odpravo Jure Rovan je na pravkar kon-
čanem atletskem evropskem prvenstvu v Barceloni svoj na-
stop končal v kvalifikacijah skoka s palico. S končnim 15. me-
stom in preskočenimi 550 cm je za tri mesta zgrešil nastop 
v finalu. Brežičan je najprej izpustil začetno višino 510 cm, 
nato je bil v tretjem poskusu uspešen na 530 cm, naslednjo 
višino 540 cm je spet izpustil, 550 cm pa je preskočil v pr-
vem poskusu. 560 cm je trikrat neuspešno napadel in se po-
slovil od nadaljnega tekmovanja. Rovan je sicer s 561 cm dr-
žavni rekorder v skoku s palico.  R. R.

Rovan	15.	na	atletskem	
evropskem	prvenstvu

Kombinirana poraba goriva: 7,4–9,1 l/100 km. Emisije CO2: 193–239 g/km. 

Navedena opcijska oprema je na voljo za doplačilo. Slika je simbolna.  

*Touareg s hibridnim pogonom bo na voljo od jeseni 2010.

www.volkswagen.si

Novi Touareg. Popoln hibrid.
Že bežen pogled takoj razkrije: novi Touareg je prvi hibrid*, ki ga poganja adrenalin. Je pravi športnik. Z dinamično 

oblikovno zasnovo, opaznimi detajli ter razkošno in udobno notranjostjo v vseh pogledih ustreza podobi idealnega 

terenskega vozila. Z opcijsko opremo, kot je dinamično uravnavanje dolgih luči (Dynamic Light Assist), prikaz okolice 

(Area View) in tempomat z avtomatskim nadzorom razdalje (ACC), v veliki meri razbremeni voznika. Želimo si, da bi 

bila z zmogljivimi in okolju prijaznimi motorji vsaka vožnja nepozabno doživetje.

Obiščite naš salon z vozili Volkswagen in ga spoznajte!

OglasTouaregA4dealer.indd   1 12.5.10   13:23

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

www. r a d a n o v i c . s i

Čonda	
pometel	
s	konkurenco

Aleksander Čonda

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

KRŠKO – Nogometni klub Krško bo v svojo deveto drugoli-
gaško sezono, ki se pričenja v nedeljo, 8. avgusta, vstopil 
s precej prevetrenim igralskim kadrom. Trener Adnan Zil-
džović si želi predvsem, da bi bila sezona manj stresna kot 
prejšnja, v kateri so se Krčani šele v zadnjih krogih rešili 
iz brezizhodnega položaja in si zagotovili obstanek, ver-
jame pa tudi, da so fantje v izenačeni drugoligaški konku-
renci sposobni postati presenečenje sezone.

Krški nogometaši so s pripravami na novo sezono pričeli že 
28. junija in jih po trenerjevih besedah prizadevno oddela-
li. Odigrali so tudi nekaj pripravljalnih tekem, kjer pa ni bil 
v ospredju rezultat, ampak uigravanje ekipe, zato so prilo-
žnost dobili vsi igralci. Klub je sicer zapustilo sedem igralcev 
(Djermanović, Soska, Kaminski, Kovačič, Marinšek, Gavri-
lovič in Martinovič), med okrepitvami pa velja izpostaviti iz-
kušenega branilca Sanija Trga, zveznega igralca Fuada Gazi-
begovića ter napadalca Edina Salkića, v zadnjem trenutku se 
je ekipi pridružil še nekdanji član krške ekipe Dejan Urbanč, 
večletni igralec prvoligaša iz Celja. Zildžović veliko pričakuje 
predvsem od napadalnega dvojca Miha Drnovšek – Edin Sal-
kić, ki naj bi postal „strah in trepet“ nasprotnikov, upa tudi 
na dokončen razcvet še vedno mladih in obetavnih domačih 
igralcev, kot so npr. Luka Lazanski, Miroslav Pilipovič, Jure 
Petric in Klemen Slivšek ... „Imamo bolj konkurenčno mo-
štvo kot lani, zato bomo zagotovo zgrabili priložnost za viso-
ko uvrstitev, če se nam bo ponudila,“ je optimističen Zildžo-
vić. Priložnosti za dokazovanje bo na 27 tekmah dovolj, prva 
že v nedeljo na gostovanju pri novincu v drugi ligi Šmartne-
mu ob Paki, prihodnji vikend pa v Krško prihaja nekoč slav-
na Mura. P. Pavlovič

Krčani	pripravljeni	na	sezono
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Naša zvesta bralka Vanja Moškon, ki smo ji polepšali 
dan s preobrazbo, nam je napisala pesem o tej prijetni 
izkušnji. Ker ima kmalu rojstni dan, ji ob tej priložnosti 
tudi iskreno čestitamo! Ekipa akcije »Preobrazi me«.

STILSKA PREOBRAZBA

11. junij mi bo ostal v spominu,
ker se odlično mi je godilo,

za moje ugodje in lepoto so poskrbeli,
strokovnjaki v naši posavski deželi.

V lepotnem salonu Adam in Eva,
prevzela me je strokovnjakinja Teja,

s tajsko masažo se v salonu Siam razvaja,
ki jo Wanpen Ruchada Dirnbek izvaja.

Frizerka Bojana je poskrbela,
da je frizura tako kot je treba,

Dolores z ličili me je spremenila,
da sem za par let se pomladila.

Na koncu pa so me še obdarili,
v prodajalni obutve Žilnik so mi sandalčke podarili,

za sladkanje je še tortica sledila,
po 8 urah razvajanja pa sem se poslovila.

Rada pa bi se tudi zahvalila,
pivnici Apolon, ki je bone podarila,

za sladke palačinke za mojo družino,
da se tudi oni imeli bodo fino.

Iz srca se zahvaljujem moji ekipi,
Maruši, Dolores in tudi Sabini,

vsak trenutek preobrazbe so z mano delile
in skupaj z mano se sprememb veselile.

 
 Vanja Moškon

SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev...).

PREJELI SMO

Bralko Betko iz Podgorice nad Orešjem 
nad Sevnico je ponovno zanimalo, kaj je s 
postavitvijo krajevne table z nazivom Pod-
gorica, za zaselek z 38 hišnimi številkami, 
na katerega so opozorili že pred časom. Iz-
postavila je, da jih nihče ne najde in da si 
zaslužijo tablo s krajevnim imenom.
Iz kabineta župana Srečka Ocvirka so odg-
ovorili, da glede na terenske značilnosti 
območja desnega brega potoka Sevnične in 
razvejanosti naselja Podgorica nad Orešjem 
predlagajo, da krajani skupaj s Krajevno 
skupnostjo Sevnica pripravijo predlog, v 
katerem naj natančno definirajo lokacijo 
in besedilo smerokaznih označevalnih ta-
bel in ga v pisni obliki posredujejo na nas-
lov Občine Sevnica. Glede na predlagano 
lokacijo označevalnih tabel, bo Občina Sev-
nica pristopila k dopolnitvi že postavljene 
usmerjevalne signalizacije, ki je v pristoj-
nosti Občine Sevnica.

Rostoharjeva iz Račje vasi je klicala v 
imenu sovaščanov, da z odgovorom občine 
Brežice glede ureditve asfalta na lokaci-
ji med Župečo in Račjo vasi, ki je bil ob-
javljen v zadnji številki Obzornika, niso 
zadovoljni, saj je navedeno le zavajan-
je javnosti. Pred časom je govorila tudi 
z županom Ivanom Molanom, ki ji je po-
dal prav tak odgovor kot ga navajajo se-
daj, dodaja pa, da postopek teče tri leta 
in občina ni izpolnila dane obljube prepla-
stitve cestišča. Vaščani si želijo, da bi bili 
enako obravnavani kot ostali občani, saj se 

počutijo zapostavljene. Cestišče je sicer 
široko 6 m, asfaltne površine pa je 3 m. Izg-
ovor glede ureditve kanalizacije prav tako 
ni umesten, saj projekt še ni niti v načrtu. 
Vaščani zahtevajo celotno preplastitev in 
naj se odgovorni ne smešijo z izgovorom, 
da bodo zakrpali le udarne jame. 
Z brežiške občinske uprave so sporočili, 
da bodo odgovor pripravili do naslednje 
številke Posavskega obzornika.
 S. Vahtarič

Morda želite tudi vi opozoriti na kakšno teža-
vo, zaplet ali neprijetno izkušnjo, morda bi 
radi izpostavili nekaj, kar vam je ostalo v pri-
jetnem spominu, koga pohvalili, morda želi-
te nas opozoriti, o čem bi lahko oziroma mo-
rali pisati. Zavedamo se, da je včasih lažje 
kot pisati enostavno zavrteti telefonsko šte-
vilko in povedati, kar želiš. Novo priložnost 
za to boste imeli

v ponedeljek, 9. avgusta, 
od 19. do 21. ure,

ko vas na telefonski številki 
07 49 05 782 

pričakuje dežurni/a novinar/ka Posavske-
ga obzornika. 

Pa še opozorilo: rubrika ni namenjena po-
litičnemu obračunavanju in osebnim žali-
tvam, zato vsebine tovrstnih klicev ne bomo 
objavljali.
 Uredništvo

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
Krajevna	tabla	za	Podgorico	nad	Orešjem,	cesta	med	
Župečo	in	Račjo	vasjo

POROČILI
SO SE

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Romana Mlakar, Straža pri 

Raki – deklico,
• Katja Mavrin, Kalce-Naklo 

– dečka,
• Alenka Cvelbar, Brezovska 

Gora – deklico,
• Tamara Lapuh, Črnc – 

dečka,
• Romana Cizl, Brezina – 

deklico,
• Verica Kraner Stajić, 

Senovo – deklico,
• Barbara Urek, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Sabina Mramor, Bistrica 

ob Sotli – dečka,
• Sanja Rokvić, Raka – 

dečka,
• Jerneja Završek, Brežice 

– dečka,
• Katja Andolšek, Sevnica – 

deklico,
• Brigita Rožman Libenšek, 

Brežice – deklico,
• Suzana Hribšek, Mali 

Kamen – dečka,
• Petra Orešnik, Krško – 

dečka,
• Barije Hasipi, Brežice – 

deklico,
• Zlatka Jurkovič, Loke – 

deklico,
• Brigita Pirc, Črneča vas – 

deklico,
• Marjana Jurovič, Brežice 

– dečka,
• Mira Mavsar, Veniše – 

deklico,
• Simona Lopatič, Vihre – 

deklico,
• Tanja Mežič, Velika vas – 

dečka,
• Janja Krumar, Pristava pri 

Leskovcu – deklico,
• Simona Režonja, Sevnica – 

dečka.
ČESTITAMO!

• Jože Povše, Žebnik in 
Doroteja Močnik, Jelovo,

• Matej Piletič in Tatjana 
Božičnik, oba iz Koprivnice,

• Jernej Žerjav, Arnovo selo 
in Barbara Kušej, Gorče,

• Danijel Pavlin, Mrtvice in 
Petra Umek, Križe,

• Dragotin Krobot, Tržič in 
Marija Klenovšek, Krško,

• Simon Matijevc, Luče 

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 
ZOPET ODPRTA!

Privoščite si sprostitev na prekrasni terasi v 
centru Brežic in poklepetajte ob dobri kavi, 

medtem, ko se lahko vaši najmlajši poigrajo v 
lepo urejenem in varnem otroškem kotičku. 

Odprto vsak dan, cel dan. 
Tudi ob nedeljah in praznikih!

Vljudno vabljeni!

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6 (stavba stare glasbene šole) v

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

Pomagali vam bomo pri: iskanju ustreznih delodajalcev, izdelavi načrta 
iskanja zaposlitve, pisanju prošenj in življenjepisov ter pripravi na 

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: " Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

vse svoje poslovne stranke in druge zainteresirane osebe, 
da je podjetje Franbus Franc Cizerle s.p., Hudo Brez-
je, 28, 8293 Studenec, matična številka 2405171, davč-
na številka 29402816, v mesecu maju 2010 začelo posto-
pek za preoblikovanje oz. prenos imenovanega podjetja v 
družbo z omejeno odgovornostjo, ki se bo zaključil pred-
vidoma septembra 2010 in sicer s sklepom pristojnega so-
dišča o prenosu podjetja na novo družbo.

Franc Cizerle s.p.
GSM: 041 647 345

Franbus	Franc	Cizerle	s.	p.	obvešča
in Andreja Omerzel, 
Podgorje pri Pišecah,

• Andrej Žagar, Zapudje in 
Barbara Skinder, Gmajna 
pri Raki,

• Karl Seničar in Mojca 
Resnik, oba iz Mrčnih sel. 

KRŠKO - Slušatelji LU Krško smo se z avtobusom odpeljali 
na Goriško. Najprej smo se ustavili v italijanski Gorici, kjer 
smo si ogledali prekrasen botanični vrt – park. Občudova-
li smo dehteče azaleje, razkošne oleandre, barvite tulipa-
ne, raznoliko okrasno grmičevje in še mnogo drugega cve-
tja. Nekaj posebnega je bil oranžen cvet maka. Po ogledu 
vrta Luciana Viatorija smo se odpeljali v Kostanjevico nad 
Novo Gorico. V samostanu smo si ogledali grobnico franco-
ske kraljeve družine Bourbonov in bogato samostansko knji-
žnico. Našo pozornost pa so pritegnile številne vrtnice bur-
bonke, imenovane po kraljevi družini Bourbonov. Nato smo 
se še ustavili v Mostu na Soči, kjer smo se s turistično lad-
jico peljali po smaragdno-zeleni Soči. Na ladjici smo zauži-
li tudi okusno kosilo. Za zaključek pa nas je naš vodil Milan 
Brecl povabil na slastno sladico, ki je bila seveda okraše-
na z venčnimi listi vrtnic – burbonk. Polni najlepših in bo-
gatih vtisov, ki smo jih dobili na poučnem izletu smo se-
dli v avtobus. Veseli in srečni smo se odpeljali proti domu. 
Spoznali smo, da je naša domovina Slovenija v vseh njenih 
skritih kotičkih naravni biser lepote v osrčju alpskega sve-
ta. Zato imejmo radi svojo domovino in bodimo ponosni, 
da smo Slovenci!
 Zora Pevec

Izlet	LU	Krško	na	Goriško	



2121Posavski obzornik - leto XIV, številka 16, četrtek, 5. 8. 2010 NAJLEPŠI VRT IN BALKON POSAVJA 2010

Kako sodelovati, kako se prijaviti?
Prijavnico iz Posavskega obzornika izpolnite, izrežite, potem pa jo z najmanj 

dvema fotografijama vašega vrta oziroma balkona pošljite na naslov: 
Posavski obzornik, »Za izbor Najlepši vrt in balkon«, 

Trg Matije Gubca 3, Krško

ali na e-naslov: redakcija@posavje.info

Najprej najlepša hvala za vse vaše spod-
bude naši akciji in časopisu, lepo je brati, da 
vam ta rubrika polepša dan in vam vliva novo 
voljo in radost! Tokrat zopet razveseljujemo 
z novimi fotografijami prijavljenih v izbor za 
Najlepši vrt in balkon Posavja 2010. Poglejmo 
si, zaradi katerih vrtov in balkonov je Posav-
je lepše: Milena Knez z Brunške gore je svoj 
cvetoči balkon poimenovala „Cvetoča fantazi-
ja“, Nada Ržen iz kraja Dolnje Impolje pa se 
je odločila, da svojemu balkonu nadene ime 
„Cvetoči lepotec“. Nataša Koren iz Gabrja živi 
v „Roza-modri pravljici“, kjer ji dan polepšajo 
kontrasti med fasado hiše in balkonskim cve-
tjem. Renata Štefanič z Obrežja je prijavila 
v izbor za najlepši vrt vzpenjajoče se cvetje 
in poimenovala fotografirano „Pod cvetočim Cvetoča fantazija Roza-modra pravljica

Cvetoči lepotecPark za sprostitev Pod cvetočim obokom

Naše poslovalnice:
Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49-88-385

Levec 71a, 3301 Petrovče, Tel.: 03/42-51-473
Podsmreka 7e, 1356 Dobrova pri Ljubljani, Tel.: 01/24-25-135

www.rotar.si

staro za novo!

sEDaJ JE PravI 
trEnUtEK!

Akcija staro za novo velja od 01.08.2010 do 31.12.2010 
(akcija ne velja za vinogradniški program)

Bi želeli stari stroj 
zamenjati z novim?

Pripeljite stari stroj na 
električni ali motorni 
pogon in dobili boste 

novega za 15 % ceneje !!!

- 15%

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 5

Ime, priimek lastnika vrta/balkona, 
ki se vključuje v tekmovanje:

 Naslov in telefonska številka:  .................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

 Prijavljam se na tekmovanje za: 

 □ najlepši vrt  □ najlepši balkon

 Kakšno ime bi nadeli svojemu vrtu/balkonu? 

  ....................................................................................................................................................................................

Zakaj je prav vaš vrt/balkon najlepši? 
(napišite kratko utemeljitev):

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................

obokom“. V izbor pa je svoj vrt prijavil tudi par z Gornjega Pijavškega, Roman Naraglav in 
Marjana Sintič sta svoj vrtni kotiček poimenovala „Park za sprostitev“. Sedaj pa si spočijte oči 
na spodnjih slikah. Do naslednjič, cvetoči pozdrav! Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
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Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, 

da bo razprodaja belih 
kilogramskih piščancev 

30. in 31. avgusta. 
Mlade rjave jarkice 

pa si lahko priskrbite vsak 
petek v popoldanskem času.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - EMALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE

Prodam hišo in vikend na Pokle-
ku nad Blanco 59; sadovnjak, 
vrt. Tel.: 031 762 695

Prodam štiri manjše parcele k.o. 
Veliki Trn (2x gozd, 2x travnik). 
Tel.: 041 995 071

Na Maistrovi ulici 2 v Breži-
cah prodam ali oddam v najem 
2-sobno stanovanje. 
Tel.: 041 624 596

Prodam 3-sobno stanovanje, 108 
+ 50 m2, družinska hiša, zasebni 
vhod, potrebno etažiranje; Jese-
nice na Dolenjskem. 
Tel.: 030 911 534

Prodam stanovanje v Sevnici, 
N.H.M 26, v izmeri 50 m2, v 1. 
nadstropju, 2 balkona. 
Tel.: 040 592 366

Prodam stanovanjsko hišo 90 m2,  
gospodarsko poslopje 48 m2, 620 
m2 zelenica v bližini Brežic, lepa 
lokacija, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 712 730

Prodam hišo 91 m2 (K+P+M), z 
velikim parkiriščem, lepim raz-
gledom, Trbovlje-Vreskovo, leto 
obnove 2009, vsi priključki. Cena 
109.000 €. Tel.: 040 729 979

V centru Sevnice ugodno proda-
mo 2-sobno stanovanje vredno 
ogleda. Tel.: 051 363 473

V Brežicah prodam dve komu-
nalno opremljeni gradbeni par-
celi za stanovanjski hiši z možno-
stjo dejavnosti v velikosti 750 in 
860 m2. Tel.: 041 392 709

Prodam zemljišče 11.5 a, k.o. 
Loče, v postopku spremembe na-
membnosti v gradbeno. 
Tel.: 07 45 22 056

Prodam parcelo 80 a z nasa-
dom starih jablan, elektrika bli-
zu parcele, ter predsetvenik del 
širina 2.30 m. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 858 594

Oddam 1-sobno stanovanje v Kr-
škem (Pod Goro). Tel.: 041 712 977

V najem vzamem kmetijo z mo-
žnostjo odkupa ali dedovanja; 
nudim oskrbo starejšim na kme-
tiji. Tel.: 070 715 295

Kupim eno ali dvosobno stanova-
nje v Brežicah. Tel.: 041 444 355

Prodam vinograd v Gazicah, vo-
dovod na parceli, možnost gra-
dnje. Tel.: 051 305 520

V najem oddam sobo ženski, s 
souporabo kopalnice in kuhinje. 
Tel.: 040 814 606

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA

Prodam Škodo Felicija 1,9 D, le-
tnik 1999, karambolirano. 
Tel.: 031 800 829

Prodam VW Polo, letnik 1996, 5 
vrat, metalik temno zelene bar-
ve, lepo ohranjen, cena 1200 €. 
Tel.: 041 911 824

Prodam Kawasaki Kle 500, letnik 
2004, 34000 km, 2500 €. 
Tel.: 031 242 922

Prodam Volvo GLE 460, prevože-
nih 107.000 km, prvi lastnik, ga-
ražiran. Tel.: 030 911 534

Prodam kombi R Master Furgon 
2,8, l. 2000, neregistriran, pre-
voženih 347.000 km. 
Tel.: 030 664 080

Prodam Audi 100 2,0, bencin 
in plin, srebrne metalik barve, 
alarm, blokada motorja, pomič-
na streha, letnik 1996. 
Tel.: 040 880 752

Prodam Škodo Favorit za rezerv-
ne dele. Je še v voznem stanju. 
Cena: 150 €. Tel.: 051 214 145

Prodam štiri letne gume, malo 
rabljene, dimenzije 185-60-14; 
cena 10 € kom.  Tel.: 040 907 940

Prodam vlečno kljuko za Opel 
Vectra; ugodno. Tel.: 041 394 951 

Prodam zelo dober moped To-
mos Automatic, nova sklopka, 
z originalnim računom. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 976 573

Kolesni pokrovi, 14 col, Clio, 
Kangoo, Ford, novi, prodam. 
Tel.: 070 304 094

Prodam okrasne pokrove 15 col 
za jeklena platišča za Golf 5, ori-
ginal VW 4 kom kupim. 
Tel.: 031 524 010

Kupim motor APN, 4 ali 5 pre-
stav, lahko tudi drugi motor. 
Tel.: 041 832 189

KMETIJSTVO, LES

Prodam traktor TV-32, 1000 de-
lovnih ur, in plug lopatar. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 310 689

Prodam koruznjak, mere: 
4,50x200x60, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 982 599 

Ugodno prodam dvobrazdni de-
setcolski traktorski plug Batuje, 
zgleda kot nov. Tel.: 040 805 678

Prodam traktorski priključek – 
obračalnik, delovna širina 2,2 
m, nemške izdelave. 
Tel.: 07 49 69 125

Prodam ročno prevozno škropil-
nico AGS 80/CM 46 - Agromeh., 
z kolutom, 50 m cevi, malo ra-
bljena. Tel.: 031 771 763

Zelo ugodno prodam prešo na 
vreteno ali hidravliko, 300 l, zelo 
malo rabljeno, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 796 019

Ugodno prodam krmilnik za pi-
ščance s štirimi vrati, v vsaki vr-
sti napajalniki (za 40 piščancev), 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 898 328

Ugodno prodam vrtno kosilnico 
- traktor s košem. 
Tel.: 07 49 67 515

Prodam novejšo frezo Muta Kla-
divar in drobno kalana suha hra-
stova drva po 50 €/m, ki jih pri-
peljem tudi na dom. 
Tel.: 041 370 786

Prodam skopalnik krompirja, 
konjski obračalnik za traktor, 
šrotar brez motorja in komodo, 
še zapakirano. Tel.: 041 971 638

Prodam šrotar za žito in koruzo z 
elektromotorjem in lesenim za-
bojem. Tel.: 041 477 775

Prodam šrotar za 150 €, stiskal-
nico za sadje z vretenom od spo-
daj za 50 € ter kozo in kozliča za 
50 €/kom.; okolica Radeč. 
Tel.: 03 56 81 101

Prodam malo rabljen ACME mo-
tor za BCS ter 100 l slivovke in 
100 l sadjevca, možna menjava 
za kovinski cirkular. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam motokultivator s 60 cm 
frezo BCS 720 – rabljen samo 10 
ur in BCS kosilnico 127 – stari tip 
z novim motorjem. 
Tel.: 041 817 764

Prodam BCS kosilnico 127 z 
ACME motorjem, odlično ohra-
njeno in enofazni kovinski cirku-
lar na kolesih. Tel.: 041 552 915

Prodam novo rotacijsko samoho-
dno kosilnico močnejše izvedbe 
s pogonom na zadnja kolesa, Pi-
lote D 552 S. Tel.: 051 502 690

Prodam strižno kosilnico z gre-
benom za Hondo F-400, cena 100 
€. Tel.: 031 391 372

Prodam trofazni cirkular za 100 
€, štedilnik na drva za 150 €, 
skrinjo za 50 €, kompresor za 50 
€ in viseč kuhinjski bojler za 15 
€. Tel.: 031 381 393

Ugodno prodam 100 m visoko-
tlačne cevi premera 17/50 Ba-
rela za škropljenje vinograda ali 
sadovnjaka. Tel.: 040 523 285

Prodam ječmen in koruzo v zr-
nju, na zraku sušena; okolica 
Šentjerneja. Tel.: 041 254 509

Prodam ječmen in tehtnico Li-
bela na skalo 200 kg. 
Tel.: 041 581 488

Prodam mešana drva, metrske 
hlode, 10 m za 430 € ali 15 m za 
645 € (Tržišče pri Sevnici). 
Tel.: 051 779 135

Prodam mešana drva, 10 m, 430 
€, Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453

Prodam bukova drva, kratko ža-
gana, domače salame in zajce 
za zakol ali rejo; okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam suha, razžagana hrasto-
va drva. Tel.: 041 572 337

Kupim traktorski in hidravlični 
nakladač gnoja, zadnji priklop. 
Tel.: 031 782 278

Kupim vrtno rotacijsko kosilni-
co Tomos, lahko je v okvari za 
rezervne dele. Tel.: 041 912 099

VINO, ŽIVILA 

Prodam rdeče vino iz bizeljsko-
sremiškega okoliša, nad 200 li-
trov. Cena 0,60 €/l. 
Tel.: 041 991 555

Prodam rdeče vino. 
Tel.: 07 81 89 162

Prodam kakovostno rdeče vino, 
bizeljsko-sremiški okoliš. Cena 
0,70 €/L. Tel.: 041 842 701

Prodam vino modra frankinja in 
mešano belo, bizeljsko-sremiški 
okoliš. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 922 839

Prodam belo in rdeče vino ter 
modro frankinjo. Cena ugodna. 
Tel.: 07 49 72 402

Prodam dobro rdeče in belo 
vino. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 856 339

Prodam belo mešano vino iz bi-
zeljskega okoliša in rose. Cena 
0,60 €/l. Tel.: 07 49 51 577

Prodam cviček po ugodni ceni in 
ročni mlin za grozdje. 
Tel.: 031 602 196

Prodam kvalitetno rdeče vino po 
0,70 €/l, ali menjam za prašiča 
(področje Sromelj). 
Tel.: 031 603 985 

Prodam domač jegermajster, 10 
€/L in žganje po 4 €/L. 
Tel.: 041 524 287

Prodam koruzo in vino cviček ali 
zamenjam za odojke, jagenjčke 
ali drva. Tel.: 041 581 492

Prodam domačo slanino za 
ocvirke. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 824 443

Prodam meso, polovica teleta. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodam ječmen, koruzo, pšeni-
co in prašiče. Tel.: 07 49 67 135

Prodam biodinamično vino mo-
dro frankinjo in rose, cena 10 
€/l. Tel.: 041 310 689

Prodam kakovostno vino cvi-
ček, cena 0,70 €/l, ali menjam 
za drva. Tel.: 07 49 75 190

Prodam rdeče vino cviček in do-
mači sadjevec; cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 297 579

Ugodno prodam odličen cviček 
ali zamenjam za telička, drva ali 
prašiča. Tel.: 031 247 811

Prodam kvaliteten cviček in hru-
škovo žganje. Tel.: 07 81 42 414

Prodam kakovostno belo in rde-
če vino (okolica Krškega). 
Tel.: 07 49 77 155

Prodam breskve, prave kalan-
ke, po ceni 0,70 €/kg (okolica 
Pišec). Večje količine pripelje-
mo. Tel.: 041 720 308

Prodam meso doma vzrejenih 
zajcev ali žive za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 827 482

ŽIVALI

Po izbiri prodam krave simental-
ke s teličko, 150 kg, vse so na 
paši, in kravo, brejo 7 mesecev. 
Tel.: 031 264 293

Prodam kravo simentalko po 
drugem teletu in več telic si-
mentalk od 250 do 500 kg; vse 
so na paši. Tel.: 07 47 78 214

Prodam kravo sivko po drugem 
teletu, dobra mlekarica. 
Tel.: 051 305 520

Prodam plemensko kravo simen-
talko, dobro mlekarico, in dve 
telički simentalki, težki 170 kg. 
Tel.: 041 243 343

Prodam krave simentalke za za-
kol ali nadaljnjo rejo, stare 5 
let, težke po 600 kg, vse so na 
paši, cena 700 €. 
Tel.: 031 211 565

Prodam mlado kravo, brejo, rde-
če vino, debele slive in breskve 
za vlaganje. Tel.: 031 484 058

Prodam lisasto kravo, staro 3 
leta, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 031 681 584

Prodam telico, brejo 8 mesecev, 
in 200 litrov rdečega vina. 
Tel.: 051 870 909

Prodam gosi in race, letošnje, 
25 €/kom (Tržišče pri Sevnici). 
Tel.: 040 637 453 

Prodam telico simentalko, sta-
ro 3,5 meseca, navajeno že na 
vso hrano, primerno za nadalj-
njo rejo, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 56 162

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 8 tednov. Tel.: 07 49 63 417

Prodam bikca limusin, starega 
14 tednov. Tel.: 040 715 952

Prodam bikca, težkega 210 kg, 
lisaste pasme, primeren za na-
daljnjo rejo; okolica Sevnice. 
Tel.: 040 803 850

Prodam letošnje odrasle gosi - 
30 €/kom, bele velike race - 25 
€/kom, 2 odrasli ovci belokranj-
ski pramenki - 60 €/kom (Tržišče 
pri Sevnici). Tel.: 051 779 135

Prodam koze, 6 kom., stare 2 - 
4 let. Tel.: 040 796 133

Prodam kozla, velikega in mir-
nega, podobnega burskemu, sta-
rega 1 leto, cena 85 €. 
Tel.: 041 900 824

Ugodno prodam burskega kozli-
ča in kozice (mati in oče, rodov-
nik). Tel.: 041 328 032

Prodam burskega kozla, primer-
nega za pripust ali zakol, in ko-
zlička. Tel.: 041 763 512

Prodam jagenjčke in kozličke. 
Tel.: 031 671 906

Prodam dve ovci belokranjski 
pramenki, stari 2 leti, po 60 €/
kom., in odraslo himalajsko kozo 
za 100 € (Tržišče pri Sevnici). 
Tel.: 040 637 453

Prodam belega ovna, starega 8 
mesecev. Tel.: 031 772 107

Prašiča, 130 kg, za zakol ali na-
daljnjo rejo, prodam; okolica 
Dobove. Tel.: 031 466 504

Prodam odojke za zakol ali na-
daljnjo rejo, težke od 20 do 30 
kg. Tel.: 041 791 446

Prodam odojke, težke 20 do 25 
kg. Tel.: 07 49 78 230

Prodam odojke, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 251 661

Prodam dva odojka, težka cca. 
40 kg, hranjena z domačo hrano, 
primerna za nadaljnjo rejo. Tel.: 
07 49 67 826

Prodam prašiče, težke 140 do 
160 kg, možna menjava za drva, 
in odojke, težke 20 do 25 kg. 
Tel.: 041 934 846

Prodam pse pasme dalmatinec. 
Psički po ceni 150 €, psičke po 
120 €. Tel.: 040 982 599 

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev, 
rjavih ter grahastih jarkic 

• 28. avgusta ter 
10. septembra na SENOVEM in 

• 11. septembra pri Alojzu Mirt 
na Gmajni 28, RAKA. 

Za naročilo pokličite 
na  07 49 73 190 ali 031 676 724.

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

Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-
mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

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 dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 
vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 

na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred objavo, 
t.j. vsak ponedeljek pred izidom 
časopisa do 12. ure, na naslovu: 
Posavski obzornik, Trg M. Gubca 
3, 8270 Krško.

pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

Prodam prašiča, 170 kg, cena 
160 €, ali menjam za drva ali 
teličko, staro do 1 leta z dopla-
čilom. Tel.: 07 49 62 127

Prodam dva prašiča, težka 20 
kg. Tel.: 031 563 503

Prodam dve kobili, posavki, voz-
ni, z žrebeti, ponovno breji, žre-
bico, staro 14 mesecev in rjavo 
svinjo z mladiči. 
Tel.: 040 135 984

Prodam psičke - zlate prinašal-
ce, stare 8 tednov, cepljeni in 
razglisteni, čistokrvni, brez ro-
dovnika. Tel.: 031 681 519

Ugodno prodam samice čistokrv-
ne nemške ovčarke, stare 7 te-
dnov. Tel.: 051 204 473

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam kuhinjo Svea Janja, ko-
tni sestav, stara 7 let, z vsemi 
aparati razen hladilnika. 
Tel.: 040 830 358

Prodam novo kotno sedežno gar-
nituro v bež barvi, iz visoko ka-
kovostnega mikrovelurja. Veli-
kost 244x177, ležišče 200x150. 
Cena 620 €. Tel.: 07 49 59 115

Prodam otroško kolo 16’ in 20’ in 
24’ col. Tel.: 051 620 219

Podarimo 2 otroška vozička , ko-
šaro za prenos dojenčka, avtose-
dež, stolček z mizico za prehra-
njevanje, jogi, otroški sedež za 
kolo. Tel.: 051 246 584

Prodamo otroško posteljico 
120/60 z jogijem in previjalno 
mizo Brevi z banico. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 864 882 

Prodam nov in originalno zapa-
kiran otroški računalnik Maxi-
Mehano v SLO in ANG jeziku, za 
otroke od 4 - 10 let. Cena 40 €. 
Tel.: 031 737 926

RAZNO

Ugodno prodam barvno televizi-
jo Gorenje, 61 cm, stereo, malo 
rabljena. Tel.: 07 49 70 170

Poceni prodam televizijo Gore-
nje in televizijo Philips, obe z 
daljincem in sobnimi antenami. 
Tel.: 070 304 094

Podarim prenosni računalnik v 
manjši okvari ter z vsemi pri-
ključki. Tel.: 040 204 212

Prodam avto radio original za 
Audi. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam prtljažnik, prečke za 
senik, letnik 2002 ali podobno. 
Ugodno. Tel.: 051 389 362

Prodam PS-Gorenje (novejši), 
staro mlatilnico in pajkl. Pro-
dam zaradi pomanjkanja pro-
stora. Tel.: 051 457 759

Prodam večjo količino ilovinskih 
elementov za raznovrstno upora-
bo in manjši gumi voz, ugodno. 
Tel.: 051 813 561

Prodam okrasni kozolček, v:1,60 
m, d: 1,10 m, pokrit s tegulo. 
Tel.: 031 306 133 

Prodam standardno opeko ter 
nosilce in polnilce za monta plo-
ščo. Vse po polovični ceni. 
Tel.: 040 805 678

Prodam malo rabljeni les za 
ostrešje in kamen simec. 
Tel.: 031 761 559

Prodam več lesenih oken raznih 
dimenzij, vhodna vrata in dvo-
krilna balkonska vrata. Vse je 
staro okoli 13 let. 
Tel.: 051 223 464

Poceni prodam kovinski cisterni 
2x900 l, cevi in ventili, sesalna 
košara, boljer 100 l kombirnirani 
el./centralna. Tel.: 041 400 670

Prodam cisterno za kurilno olje 
2000 l in gorilec (Hanza), okolica 
Tržišča. Tel.: 041 827 776

Prodam zamrzovalno skrinjo 
Elektrolux ECM 2655, 255 , A 
energijski razred, rabljeno 2 
leti. Tel.: 031 391 372

Prodam nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

Disk ključavnico z alarmom, pri-
merna za motor ali skuter, pro-
dam. Še original zapakirana, 
cena 39 €. Tel.: 051 813 888

Ugodno prodam računalnik, 
ATX ohišje, grafična, GeForce 
760065, 512 MB, RAM 2 GB, disk 
500 GB, procesor AMD 2800+. 
Tel.: 031 585 211 (popoldan)

Prodam barvni televizor Gold-
star, ekran 50 cm, star 8 let, 
cena 40 € (Sevnica). 
Tel.: 031 403 767

Prodam TV Samsung, ugodno. 
Tel.: 031 629 523

Prodam toplotno črpalko TČ 
13,7 -VV, zalogovnik 300 l. in po-
vezave. Tel.: 03 58 04 196

Prodam etažno peč na trdo go-
rivo, 4 radiatorje, raz. posodo, 
črpalko, 8 m žlebov ter strešnik 
bobrovec, 120 m2. Ugodno. 
Tel.: 031 312 602

Prodam gorilec za centralno 
kurjavo, servisiran, in vrtno ko-
silnico, zadnji pogon. Cena po 
dogovoru. Tel.: 051 382 118 

Ugodno prodam okna z roletami, 
bela, zastekljena, brez okvirjev, 
v zelo dobrem stanju. 
Tel.: 041 976 573

Prodam 10 m dimnika iz ner-
javeče pločevine, premera 130 
mm; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 975 337

Marmornate police, garažna vra-
ta 240x280 cm, mlin za žito in 
cisterno za gnojnico 600 litrov - 
prodam ali menjam za vino. 
Tel.: 031 302 355

Prodam slike 43x32 cm, vžgane 
v les, različnih motivov. 
Tel.: 041 893 733

Ugodno prodam trendna oblači-
la velikosti 38 - 40, samo 1 x no-
šena ali deloma nova. Cena 4 €/
kom. Tel.: 041 542 910

POMOČ, PODARIM

Za 3 m kratko žaganih drv dam 
približno 2000 kom. rabljene 
strešne cementne opeke. 
Tel.: 041 215 828

Podarim lepo ohranjen regal 
dnevne sobe in belo, lepo spal-
nico - omaro in ležišče brez jo-
gija. Tel.: 031 735 720

Iščem resno žensko za varstvo 
2-letne punčke in občasno po-
moč v gospodinjstvu (Krško). 
Tel.: 040 229 953 

Oddam trio Candy (plinski šte-
dilnik, pečica, pomivalni stroj). 
Tel.: 031 216 350

Dobrim ljudem podarim majhne 
mucke, zelo igrive. 
Tel.: 041 771 964

Nudim popolno oskrbo ženski na 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 5. in 18. avgustom

Četrtek, 5. 8.
• ob 19.00 na gradu Raka (v primeru dežja pod šotorom na 

igrišču pri OŠ Raka): osrednja prireditev ob prazniku KS 
Raka - kulturni program in podelitev priznanj TD Lovrenc 
najlepše urejenim domačijam

Petek, 6. 8.
• ob 8.00 odhod s trga na Raki: pohod po raških gričih, po-

stanek pri domačiji Humek s polaganjem cvetja pri spo-
minski plošči

• ob 17.00 v Cirju pri Raki: slavnostna otvoritev cvičkov-
ega hrama, v nadaljevanju okrogla miza na temo „Vloga 
cvička v turistični promociji Slovenije“

• ob 19.00 v Mestni hiši v Brežicah: otvoritev razstave 
„Stavbna dediščina 2 – notranjost“ - fotografije Branka 
Brečka

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: predavanje Marka Ogrisa 
„Ljubezen do vedenja in strast iznajditeljev“

• ob 20.00 v kavarni Mestni atrij Brežice: Poletni koncerti 
2010 – Strune in srca

Sobota, 7. 8.
• ob 10.00 v atriju in parku MC Brežice: knjižnica pod kro-

šnjami
• ob 10.00 pod šotorom na igrišču  pri OŠ Raka: občni zbor 

Društva izgnancev Raka
• ob 10.00 na igrišču pri gasilskem domu Raka: igrarije in de-

lavnice za otroke
• ob 11.00 izpred gasilskega doma na Raki: lovrenški kole-

sarski maraton
• ob 11.00 v mali dvorani KD Krško: svečana otvoritev nove-

ga mesdžida (molilnice) v Krškem
• ob 16.00 na travnatem igrišču na Gmajni: nogometna tek-

ma med Hribci - Račani – Ločkarji
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: predavanje na temo droge
• ob 20.00 pod šotorom na igrišču pri OŠ Raka: tradicionalna 

lovrenška veselica z ansamblom Zasavci
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: mednarodni kulturni večer 

– Litva

Nedelja, 8. 8.
• od 7.00 dalje v prostorih Društva upokojencev Raka: dan 

odprtih vrat, ob 11.00: slovesna predaja defibrilatorja
• ob 8.00 v župnijski cerkvi v Brežicah: Lovrenčeva ne-

delja, maševal bo dr. Peter Štumpf, škof v Murski Sobo-
ti, ob 10.00: srebrna maša duhovnika Milana Dimiča, ro-
jaka, ki opravlja pastoralo v ZDA, slavnostni pridigar bo 
dr. Peter Štumpf

• med 8.00 in 10.00 pred šotorom na igrišču pri OŠ Raka: 
shod oldtimerjev in veselo druženje ob jedi iz kotla in glasbi

• ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca na Raki: slove-
sna sv. maša ob farnem žegnanju, mašuje novomeški ka-
nonik prof. dr. Silvester Fabijan

• ob 16.00 v župnijski cerkvi na Bizeljskem: Lovrenčeva ne-
delja s postavitvijo klopotca in fotografska razstava Lee 
Babič „Bizeljske cerkve“

• ob 17.00 v Spominskem parku Jurija Dalmatina na Vid-
mu: Poletni večeri v parku – Dalmatinovi večeri, Miha Ko-
retič (kitara) in Anja Koretič (vokal, pozavna)

Ponedeljek, 9. 8.
• ob 19.00 v parku MC Brežice: mednarodni festival ulične-

ga gledališča Ana Desetnica – Človek Leopard / Gavin Hay, 
Avstralija, predstava z akrobacijo in žongliranjem

Torek, 10. 8.
• ob 17.00 v župnijski cerkvi sv. Lovrenca na Raki: zaklju-

ček celodnevnega čaščenja, mašuje Andrej Golčnik, ka-
plan v Šentjerneju

Sreda, 11. 8.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen 
Sevnica za avgust 2010

Petek, 13. 8.
• v Športnem parku Krmelj: Knap’n’fest – Kingston, Sa-

muel Lucas...
• ob 19.00 v Bivaku Senovo: dvig z balonom
• ob 20.00 v kavarni Mestni atrij v Brežicah: Poletni kon-

certi 2010 – Zoran Zlatič in Petra Uršič

Sobota, 14. 8.
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: risanje s kredo po asfaltu
• v Športnem parku Krmelj: Knap’n’fest – Orlek, Carpe 

Diem, Liquf, Veseli Dolenjci...
• ob 17.00 v atriju gradu Rajhenburg: 13. državno prven-

stvo harmonikark
• ob 17.00 v Kapelah: tradicionalna gasilska veselica – Mari-

achi Fiesta en Jalisco, ansambla Drakslerji in Šment

Nedelja, 15. 8.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
za avgust 2010 

• ob 10.00 izpred hotela City Krško: 8. maraton po deže-
li cvička

• ob 17.00 v Spominskem parku Jurija Dalmatina na Vid-
mu: Poletni večeri v parku – Dalmatinovi večeri, Aristel 
Škrbić (marimba)

• ob 21.00 v Šentjanžu: igra na prostem Josipa Jurčiča „De-
seti brat“ v izvedbi Društva Trg iz Sevnice

Ponedeljek, 16. 8. 
• ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 in 19.00 v Rokovi cer-

kvi v Brežicah: romarske maše, mašujejo brežiški župnik 
Milan Kšela, bizeljski župnik Vlado Leskovar, Franc Ornik 
iz Dola pri Hrastniku, čateški župnik Jože Pacek, bresta-
niški župnik in dekan Jože Špes ter gvardijan samostana 
v Nazarjih v Savinjski dolini pater Damjan Vračko

• ob 9.00 v Bivaku Senovo: plesno-gibalni tabor (vsak dan 
do petka, 20. 8.)

Torek, 17. 8.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za avgust 2010

• ob 20.00 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem: 3. Anin 
glasbeni večer – Aljaž Cvirn – kitara in Domen Marn - klarinet

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

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

svojem domu, ki nima svojih po-
tomcev in zase ne more skrbeti. 
Tel.: 070 874 244

STIKI

58-letni moški želi spoznati go-
spo od 50 do 58 let, visoko 165 
cm, teže 65 kg, za skupno življe-

nje. Tel.: 030 664 080

63-letni upokojenec želim spo-
znati žensko, s katero bova sreč-
na in skupaj delila življenje. 
Tel.: 031 885 436

Vdovec, star 62 let, upokojen, 
nekadilec, nealkoholik, išče 

močno žensko za resno zvezo. 
Tel.: 070 712 554

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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V Sloveniji se je sicer islam 
najprej pojavil v času turških 
vpadov v 15. stoletju, kasne-
je pa z rekrutacijo muslima-
nov, predvsem Bošnjakov, s 
strani Avstro-ogrske monarhi-
je v času prve svetovne vojne, 
o čemer pričajo tudi označe-
ni grobovi padlih na soški fron-
ti na vojaškem pokopališču v 

Logu pod Mangartom. Večja 
naselitev muslimanov v slo-
venskem prostoru, kakor tudi 
na območje Posavja, je pove-
zana z ekonomsko migracijo po 
drugi svetovni oziroma v zgo-
dnjih šestdesetih letih, zatem 
pa leta 1992 z izbruhom vojne 
v Bosni in Hercegovini, ko je v 
Sloveniji poiskalo zatočišče ve-
liko beguncev, ki so bili spreje-
ti v zbirne centre, med drugim 
tudi v Krškem. 

V Sloveniji se je ob popisu pre-
bivalstva leta 2002 za pripadni-

Krški	Džemat	odpira	vrata	mesdžida
KRŠKO – Potem ko je v mesecu decembru lani islamska skupnost na Cesti krških žrtev 66 v Krškem kupila 
prostore za ureditev mesdžida, verskih prostorov in prostorov za delovanje tukajšnjega Odbora islamske 
skupnosti Celje – Džemata Krško, bodo te slavnostno predali namenu 7. avgusta. Otvoritve se bo udeležil 
tudi predsednik mešihata v Sloveniji, mufti dr. Nedžad Grabus. 

ke islamske veroizpovedi iz-
reklo 47.488 prebivalcev, na 
območju Posavja pa 713, kjer 
trenutno živi med 350 in 400 
muslimanskih družin. „Večino-
ma gre že za drugo, v Sloveniji 
rojeno generacijo muslimanov, 
ki je tu vzgojena, šolana in na-
vajena prepletanja multikul-
turnega okolja,“ je za Posavski 
obzornik povedal naš sogovor-
nik, Brežičan Almir Kurspahić, 
ki je hkrati tudi član mešiha-
ta, najvišjega izvršilnega orga-
na islamske skupnosti v Repu-
bliki Sloveniji. Slednja je bila 
uradno ustanovljena leta 1994, 
čeprav je bila kot Odbor islam-
ske skupnosti v Ljubljani, ki je 
edini imel verskega poglavar-
ja imama, registrirana že leta 
1967. Danes je pod okriljem is-
lamske skupnosti organiziranih 
15 džematov, med njimi tudi v 
Krškem, ki po regionalni raz-
deljenosti deluje v sklopu Od-
bora islamske skupnosti Celje.

Za izpolnjevanje verskih po-
treb muslimanov z območja 
Posavja so se pri nas v od-
bor organizirali pred petimi 
leti, ko so tudi začeli iskati 
ustrezne prostore, saj so do 
sedaj osnovne aktivnosti iz-
vajali v zasebni hiši enega iz-
med članov skupnosti, kar pa 
je pravzaprav preraslo orga-
nizacijske zmožnosti. Pred-
vsem pa so se glede na veliko 
število otrok vedno bolj soo-
čali s problemom njihovega 

verskega izobraževanja, saj 
se ob hitrem tempu življenja 
ljudje manj povečajo veri in 
več preživetju, kar se še toli-
ko bolj odraža v zadnjem ob-
dobju.

Njihov objekt, ki ga bodo čez 
dva dni najprej s slovesnostjo 
v krškem Kulturnem domu, za-

tem pa z uradno otvoritvijo na 
Cesti krških žrtev 66 predali 
namenu, pravi Kurspahić, si-
cer pravnik, zaposlen na Okro-
žnem sodišču v Krškem, je med 
redkimi v Sloveniji, ki je tudi 

pravilno pozicioniran. To je 
proti Meki, v smeri katere se 
muslimani med molitvijo obr-

Almir Kurspahić

Objekt na CKŽ 66, v katerem so uredili mesdžid

Notranjost molilnice

Tako kot velja za vernike krščanske veroizpovedi nede-
lja za sveti dan, je za muslimane sveti dan petek, kar po-
meni, da na ta dan opravljajo skupno molitev. Sicer pa 
je namaz, ki ga izvajajo petkrat dnevno (pred sončnim 
vzhodom, opoldan, popoldan oz. pred sončnim zahodom, 
zvečer in pozno zvečer), obveza vsakega muslimana. Ra-
zen opoldanske molitve se te izvajajo vsakič ob drugem 
času oziroma z nekaj minutami razlike v primerjavi s prej-
šnjim dnevom, saj je molitev pogojena s časom vzhoda in 
zahoda sonca. A ker zaradi načina življenja in delovnika 
vseh molitev ni mogoče opravljati v vseh časovnih termi-
nih, so možni odmiki, kar pomeni, da morajo verniki mo-
litev, ki jo izpustijo, še v istem dnevu nadoknaditi.

nejo, ob tem pa ima tudi sam 
molitveni prostor karakteristi-
ke njihovih sakralnih objektov. 
Hišo so kupili s sredstvi dona-
torjev in iz naslova članarin, 
izključno s prostovoljnim de-
lom članov pa so uspeli tako 
vsa zunanja kot notranja ob-
novitvena dela izvesti v dobrih 
štirih mesecih. Prostore mesd-
žida so tudi ustrezno opremili, 
to je med drugim z večjim šte-
vilom umivalnic, saj se morajo 
molilci pred začetkom nama-
za (klanjanje predpisanih mo-
litev, op. p.) obredno očistiti 
z vodo, sam molitveni prostor, 
kamor vstopajo bosi, pa je 
opremljen s preprogo (zname-
nje svetosti svetišča) iz Turči-
je, kjer tudi kot edini na svetu 
izdelujejo te preproge. V pri-
merjavi z mošejo, v kateri žen-
ske molijo v ločenem prostoru 
od moških oziroma na balkonu, 
pa bodo v Krškem glede na pro-
storske omejitve ob skupnih 
molitvah stale za moškimi. V 
istem prostoru bo potekal tudi 
pouk verouka za otroke, ki jih 
bo tudi v prihodnje, ker v Kr-

škem nimajo svojega imama, 
poučeval imam iz Celja. 

Prav tako se je uspelo Odboru 
islamske skupnosti v Krškem z 
Občino Krško in družbo Kostak 
dogovoriti tudi o razpoložljivih 
grobnih poljih na krškem po-
kopališču za pokop musliman-
skih vernikov, katerih lega bo 
v skladu z islamsko veroizpo-
vedjo omogočala, da bo desna 
stran pokojnikovega telesa 
obrnjena proti jugovzhodu, to 
je Meki. „Kar je še dodatno do-
kaz,“ poudarja Almir Kurspa-
hić, „da za razliko od nekate-
rih odborov po Sloveniji pri nas 
z zadovoljstvom ugotavljamo, 
kako živimo ne le s strpnimi 
in razumevajočimi sokrajani, 
ki spoštujejo pravico posame-
znika do veroizpovedi, temveč 
da ima do tega spoštljiv odnos 
tudi vodstvo lokalne skupno-
sti. Vsekakor pa naš namen ni 
spreobračanje Slovencev v mu-
slimane, temveč želimo v prvi 
vrsti pomagati našim ljudem, 
muslimanom, ne glede na na-
cionalnost.“ Bojana Mavsar

izide oktobra

KNJIGA, KAKRŠNE ŠE NI BILO:
Preko 400 starih barvnih in črnobelih razglednic iz edinstvene zbirke, 
ki je nastajala več desetletij! Barvne in črnobele razglednice prikazujejo 
panoramo Brežic iz različnih pogledov, pa tudi glavno ulico, številne 
zanimive zgradbe (npr. stari most in brežiški grad, samostan, kolodvor) od 
začetka 19. stoletja. Posebnost te knjige iz zbirke Stoletje na razglednicah 
je, da vsebuje tudi veliko razglednic okoliških krajev: Artiče, Bizeljsko, 
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Letovišče Grič, Dobova, Jesenice ob 
Savi, Kapele, Krška vas, Pišece, Sromlje, Velika dolina, Čateške 

toplice in grad Mokrice. 
TO JE KNJIGA, KI JO MORATE IMETI!

Knjiga obsega 272 strani velikega 
formata, je trdo vezana in z 

zaščitnim ovitkom.

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,
E-pošta: marketing@posavje.info    www.posavje.info

Prednaročniška cena: 35 €
Dostava na stroške založbe

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
Brežice - stoletje na razglednicah


