
vasorjeve knjižnice Krško 
za 10-letno širjenje bral-
ne kulture in dodatno pope-
stritev kulturnega dogaja-
nja v občini (prevzela ga je 
vodja izposojevališča Alen-
ka Žugič Jakovina), Plesni 
skupini Harlekin za 20-le-
tno delovanje na področju 
plesne kulture (prevzela ga 
je ustanoviteljica skupine in 
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www.secom.si
Župan Mojmir Pustoslemšek 
je v svojem govoru strnil do-
sežke minulega štiriletnega 
obdobja: „Kostanjevica je v 
tem času postala bogatejša 
za približno deset milijonov 
evrov, predvsem z dokonča-
no obvoznico, Gorjansko ce-
sto, prvo fazo rekonstrukcije 
ceste na Prekopi, adaptaci-
jo zdravstvene postaje, mo-
dernizacijo ceste Črneča vas 
– Vrbje – Vrtača, popravljeni-
mi mostovi in še bi lahko na-
števal.“ Občinski proračun je 
k naštetim investicijam pri-
speval 1,4 milijona evrov, vse 
ostalo so pridobili bodisi iz 
državnih bodisi evropskih vi-
rov. „Tako je vsak naš občan 
v tem času pridobil približno 
štiri tisoč evrov,“ je poudaril 
župan, nato pa podelil leto-
šnja občinska priznanja.

Kostanjeviški zlatnik je za 
podjetniške uspehe in spon-
zoriranje društev podelil 
Krovstvu in tesarstvu Sandi 
Tršinar, kostanjeviške srebr-
nike pa izposojevališču Val-

Praznik	občine	Kostanjevica	na	Krki

Nagradili	podjetnika,	knjižnico,	
plesalke	in	potapljače
KOSTANJEVICA NA KRKI - V nekdanji cerkvi tamkajšnjega samostana so na praznični nedeljski večer s 
slavnostno sejo obeležili občinski praznik, ki ga praznujejo 16. avgusta v spomin na prvo omembo me-
sta v judenburški listini leta 1252. Zaznamovali so jo podelitev občinskih priznanj, slavnostna govorni-
ca, ministrica za kulturo Majda Širca in izvrsten nastop Slovenskega okteta.

mentorica Lucija Kuntarič) 
ter Društvu potapljačev Vi-
dra Krško ob 20-letnici de-
lovanja društva in za uspe-
šno izvedene ekološke akcije 
v občini (prevzel ga je pred-
sednik društva Matjaž Volk).

Občanom, še posebej pa na-
grajencem, je uvodoma če-
stital direktor kostanjeviške 

Najvišje letošnje priznanje, kostanjeviški zlatnik, je 
župan Pustoslemšek podelil uspešnemu podjetniku 
Sandiju Tršinarju.

galerije Bojan Božič, ob kon-
cu pa še ministrica za kulturo 
Majda Širca, ki je Kostanje-
vičanom popihala na dušo, 
ko je njihovo mesto označila 
ne le za dolenjske Benetke, 
pač pa kar za „dolenjski raj“. 
„Prioriteto tega kraja imate 
nedvoumno zapisano v skoraj 
800-letni zgodovini. Nareku-
je vam, kako je treba misliti 
in delati še naprej. Ne bom 
banalno rekla turizem, za-
gotovo pa je to tisti spoj bi-
vanja in sožitja, ki je možen 
samo med naturo in kultu-
ro,“ je povedala Širca in iz-
razila prepričanje, da bodo 
Kostanjevičani iz tega zna-
li narediti zgodbo o uspehu.

Udeleženci slavnostne seje, 
ki so jo napovedali zvoki in 
fanfare kostanjeviškega pi-
halnega orkestra, so vidno 
uživali tudi ob izjemnem pe-
tju Slovenskega okteta, za 
vzdušje po zaključku slove-
snosti pa so poskrbele Harle-
kinove plesalke.
 Peter Pavlovič

POSAVJE – Težko bi rekli, da se je pregovorno počitniško mrtvilo letos naselilo kjerkoli 
v pokrajini ob Savi, Krki, Sotli in Mirni, saj so v prvih dveh avgustovskih koncih tedna, 
zlasti pa v minulem, ki je bil hkrati še praznično obarvan, kljub muhastemu, skorajda 
aprilskemu vremenu potekala številna krajevna praznovanja, vaške igre, veselice ter 
ostale zabavne, etnološke, kulturne, glasbene in športne prireditve. Z ene bolj atrak-
tivnih, tradicionalnega srečanja jadralnih padalcev na Lisci, t. i. Paralisce, je pričujoča 
fotografija (levo Zajčja gora nad Sevnico, desno reka Sava nad HE Boštanj), poročila v 
sliki in besedi s številnih drugih prireditev pa boste našli v tokratni številki Posavske-
ga obzornika, najbolj branega časopisa v Posavju. Vabljeni k branju!
 Ur., foto: J. M.

BREŽICE - Župan občine Bre-
žice Ivan Molan je včeraj, 
18. avgusta, podpisal po-
godbo z izvajalcem del nove 

športne dvorane, predsedni-
kom upravnega odbora podje-
tja CMC Celje d.d. Marjanom 
Vengustom, in predstavnikom 
strokovnega nadzora, prokuri-
stom podjetja Constructa in-
ženiring d.o.o. Andrejem Ko-
melom. Projekt je pripravilo 
podjetje Savaprojekt d.d. Pri-
četek del je predviden za za-
dnje dni avgusta, pridobitev 
uporabnega dovoljenja pa za 

Začenja	se	izgradnja	brežiške	
športne	dvorane	

1. marec 2012. Investicija v 
vrednosti štiri milijone evrov 
predstavlja enega največjih 
projektov na področju športne 

infrastrukture v občini Brežice 
v zadnjih desetih letih. 

Ravnatelj Gimnazije Brežice 
Uroš Škof pa je 13. avgusta 
kot uporabnik podpisal pogod-
bo za izvedbo gradbeno-obr-
tniških in inštalacijskih del z 
zunanjo ureditvijo ter dobavo 
in vgradnjo opreme za statično 
sanacijo in dogradnjo gimnazi-
je. Obnova šole se bo izvajala 
v treh fazah: porušitev obsto-
ječe telovadnice ter izgradnja 
nove športne dvorane in pri-
zidka na mestu starega pove-
zovalnega hodnika je predvi-
dena do 30. 7. 2011, v času 
počitnic 2011 bo sledila sana-
cija novejšega šolskega trakta, 
v času od  30. 9. 2011 do 30. 
7. 2012 pa naj bi zaključili še 
statično sanacijo starega dela 
šole.  S. V. 

Lokalne	volitve	na	
www.posavje.info

Oktobra bomo tudi v Po-
savju volili župane ter 
bodoče člane občinskih 
svetov in svetov krajev-
nih skupnosti. Zaradi ve-
čje aktualnosti in velikega 
števila informacij, ki pri-
hajajo v redakcijo medi-
jev Zavoda Neviodunum, 
smo na portalu Posavje.
info odprli posebno pod-
stran z naslovom Volitve 
v Posavju. V rubriki No-
vice bomo v skladu s svo-
jimi kadrovskimi možnost-
mi spremljali predstavitve  
županskih kandidatov 
in list za občinske sve-
te ter druge večje pred-
volilne dogodke. Organi-
zatorji volilnih kampanj 
naj nas o tem obvešča-
jo na redakcija@posavje.
info, za naročene objave 
in predstavitve pa sta jim 
na voljo rubriki Županski 
kandidati in Liste za ob-
činski svet. Za več infor-
macij pišite na uprava@
posavje.info.

Župan Ivan Molan in Marjan Vengust pred podpisom
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SEVNICA - V prostorih Vinske kleti Mastnak v Krakovem 
pri Sevnici je v torek potekala predstavitev  kandidata za 
sevniškega župana Rada Kostrevca in nosilcev kandidatnih 
list za občinski svet  OO SD Sevnica.  Prisotna sta  bila tudi 
podpredsednik stranke SD in minister za promet Patrick 
Vlačič ter poslanec in župan občine Radeče Matjaž Han.

Rado Kostrevc, univ. dipl. 
zgodovinar in sociolog, nek-
danji predmetni učitelj in 
ravnatelj OŠ Krmelj ter  
predavatelj v Šoli za ravna-
telje, se je predstavil kot 
skupni kandidat stranke OO 
SD in OO LDS. V predstavi-
tvi je poudaril vloge, ki jih 
je uspešno opravljal v do-
mačem Krmelju in širše, 
saj se je v družbeno življe-
nje vključil že kot gimnazi-
jec in nato nadaljeval kot 
član različnih društev s ci-
ljem izboljšanja kakovosti 
življenja v okolju, v kate-

rem še vedno živi. »Sem tudi vojni veteran. Ko je bila priho-
dnost Slovenije na prelomni točki, sem jo aktivno podpiral 
na njeni osamosvojitveni poti,« je dejal. 

Prepričan je, da je prihodnost v ljudeh, zato je odprt do no-
vih pobud in idej ter si želi tvornega sodelovanja z vsemi. 
Podpira socialni dialog in socialno pravičnost. Meni, da ob-
čina Sevnica vstopa v novo usmeritveno obdobje, v katerem 
morajo biti jasno začrtane razvojne strategije. »Uspeh ra-
zvoja vidim v povezovanju lokalne in regionalne infrastruk-
ture, ki izhaja iz strateške prometne lege občine in z uspo-
sobljenimi kadri za njeno uresničevanje,« je bilo njegovo 
stališče. Eno izmed pomembnih razvojnih možnosti vidi tudi 
v celovitem pristopu k razvoju turizma, ki naj bi vključeval 
kulturno dediščino in naravne danosti ter okolju prijazne in 
v prihodnost usmerjene razvojne pobude. »Sem za močno 
in razvito občino,« je zaključil svojo predstavitev Rado Ko-
strevc iz Krmelja.
 S. Radi

BREŽICE - Za mesto brežiške županje se poteguje tudi 
kandidatka lokalnega odbora stranke SMS - Zeleni Evro-
pe, 34-letna diplomirana ekonomistka Nataša Mihajlovič 
iz Brežic. Zase pravi, da je lokalpatriot in izredno veza-
na na svoje okolje. 

Mihajlovičeva kot kandidat-
ka želi izboljšati kakovost 
življenja vseh generacij v 
občini in zgraditi moder-
no in urbano središče, za-
vzema se za oživitev lepo 
urejenega starega mestne-
ga središča. »Razvoj je v 
mladih, ki pa brez podpore 
in udejstvovanja starejših 
generacij ne morejo sami 
graditi boljše prihodnosti.« 
Meni, da bi perspektivno 
okolje za mlade pritegnilo 
le-te po končanem študi-
jo nazaj v domače okolje, 
zato bi morali zagotoviti 

tudi vrtce in ustvariti otroku prijazno družbo. Zavzema se 
za kakovostno izobraževanje na vseh ravneh, čisto okolje, 
neoporečno pridelavo hrane in urbanistično načrtovanje z 
varčno in ekološko arhitekturo ter infrastrukturo. Poudarja 
maksimalno črpanje evropskih sredstev. Mesto želi močneje 
povezati s podeželjem ter tesneje povezati turistične ponu-
dnike, tudi s Termami Čatež, kjer je zaposlena.

Na predstavitvi javnosti je ob boku predsednika lokalnega od-
bora stranke Tadeja Škofa in predsednika stranke SMS - Ze-
leni Evrope mag. Darka Krajnca odgovarjala na novinarska 
vprašanja, povedala je tudi, da kandidatura ni bila lahka od-
ločitev, a je njena dolgoletna želja. Med drugim je poudari-
la nujnost obuditve izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi 
in pomen izrabe obnovljivih virov energije. Na naše vpraša-
nje pa je mag. Krajnc dejal, da v državi ni zdrave pameti, ki 
bi vlagala v obnovljive vire energije, da prevladujejo lobiji, 
in poudaril, da so v stranki proti novim jedrskim objektom, 
tako drugega bloka nuklearke kot termoelektrarne Šoštanj 
ne podpirajo, in da bi vprašanje radioaktivnih odpadkov mo-
rali reševati na evropski ravni.
 S. Vahtarič

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 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 (18/2010) bo izšla v 
četrtek, 2. septembra 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
25. avgust.

Letošnja polletna realizacija 
je le 25,16-odstotna, a kot 
pravi Centrihova, pričakuje-
jo v drugi polovici leta boljšo. 
Župan Jožef Pregrad je poja-
snil, da je največji izpad na 
prijavljenih projektih, kjer 
bo realizacija šele jeseni, kar 
se ponavlja iz leta v leto. Sre-
di avgusta župan pričakuje 
razpis ministrstva za lokalno 
samoupravo za obmejne ob-
čine, če ne, bodo morali raz-
mišljati o rebalansu. 

Po skrajšanem postopku so 
brez razprave sprejeli odlok 
o plakatiranju ter spremem-
be odloka o ustanovitvi Jav-
nega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče, kjer je 
bila občina Bistrica ob Sotli 
med prvimi soustanovitelji, 
zdaj jih ima zavod že 37. 

Komisija za mandatna vpra-
šanja in imenovanja je pri-

S	tajnim	glasovanjem	do	
občinske	volilne	komisije	
BISTRICA OB SOTLI – Na 26. redni seji 5. avgusta so šempetrski svetniki in svetnice brez razprave v 
drugi obravnavi sprejeli odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2009, v katerem so prenesli 
191.808,28 evrov v proračun tekočega leta. Brez razprave, le s podanim pojasnilom občinske finančni-
ce Lidije Centrih, so se seznanili s finančnim poročilom za prvo letošnje polletje. Še največ časa jim je 
vzelo tajno glasovanje o občinski volilni komisiji. 

pravila predlog občinske vo-
lilne komisije, vendar je 
prof. dr. Metka Hudina pre-
dlagala drugačno sestavo, 
z dvema novima članoma. 
Zato so se odločili za taj-
no glasovanje, na katerem 
so zavrnili predlog komisije. 
Hudinova je v svojem predlo-

gu glede na predlog komisije 
zamenjala mesti predsedni-
ce in namestnice, tako so za 
predsednico potrdili Suzano 
Božičnik iz Trebč in za na-
mestnico Darjo Gabron iz Bi-
strice, za člane pa Francko 
Kunst (nadomestni član Jože 
Domitrovič), Andrejo Misja 

(nadomestni Jože Kunst) in 
Matejo Ulčnik (nadomestni 
Franc Terner). Ta predlog 
je dobil štiri glasove podpo-
re, glasovalo je vseh sedem 
svetnikov. Župan jim je po-
ložil na vest, naj čim prej 
izpeljejo formalne postop-
ke ter nato določijo volišča 
bolj logično kot doslej, da ne 
bodo imeli prebivalci preda-
leč do volišč in da ne bi iz-
padlo kako volišče, kot je na 
zadnjih volitvah za Spodnje 
Trebče.

V točki »razno« niso podpr-
li predloga za zgodnje uva-
janje angleščine v vrtcih 
niti ne podpore VTV Studiu 
d.o.o. iz Velenja, saj so se 
vprašali, koliko Šempetranov 
sploh gleda omenjeni kanal 
in koliko vsebin je na njem 
iz njihovega področja. 

 Suzana Vahtarič 

Župan je napovedal, da bodo v kratkem začeli z deli 
na kanalizacijskem omrežju in nato dokončali pločnik v 
Čehovcu, kjer so prekinili dela. 

Za	županjo	Nataša	Mihajlovič	

Nataša Mihajlovič

Energetika je področje, ki 
zagotavlja preživetje mno-
gim, kar ni nič slabega. Je 
pa postala tudi poligon raz-
ličnih skupin igralcev in diri-
gentov, politika je tu tako ali 
tako. Potrošniško naravnana 
družba pa hlasta za dobič-
ki in uresničevanjem svojih 
ciljev, ki bistveno dolgoroč-
no vplivajo na pogoje življe-
nja. Malokdaj se vprašamo, 

kje je zmernost, kdaj se bodo stvari porušile. Najpogo-
steje ne reagiramo toliko dolgo, dokler ne »udari« nas.

Da je Posavje in z njim tudi Krško energetski bazen, ni 
sporno. Informacije o tem, kaj se je dogajalo ali kaj se 
dogaja, so običajno zelo skope. Postavlja se vprašanje, 
kdaj, kako, s čim in nenazadnje, na kakšen način seznani-
ti ljudi, da bi sodelovali pri soodločanju-odločanju o stva-
reh, ki bodo imele dolgoročne posledice. 

Vlada RS že dalj časa napoveduje gradnjo drugega bloka 
jedrske elektrarne. Kaj pa mi v Krškem? Se je pozabilo, 
kako so tekli postopki in kakšna zagotovila so bila dana 
občanom ob gradnji sedanje nuklearke? Ali smo postali res 
prepričani in dokončno sprejeli dejstvo, da še ni poskr-
bljeno za jedrske odpadke v celoti, da se po zakonu za-
gotavlja nadomestilo, ki ga prejema občina, ki pa bistve-
no ne vpliva na standard občanov glede na javne dobrine, 
ki so dostopne tudi v drugih okoljih, kjer ne živijo s takim 
objektom? Kaj bomo z neslovenskim delom radioaktiv-
nih odpadkov, kakšni bodo naslednji postopki in zahteve?

Prav bi bilo, da se ozki interesi podredijo širšim, dolgo-
ročnim in občinskim interesom, da se obljube izpolnijo 
zaradi občanov in za njihovo dobro. Ali imajo danes kan-
didati (ali tisti, ki se še »odločajo«) za letošnje lokalne 
volitve stališča in zamisli, kako bodo sodelovali v postop-
kih in na kateri strani bodo? Ali so »izpete« formalne poti 
odločanja in so druge oblike zamenjale ljudstvo? Razvoj 
ne glede na ceno in posledice? Rešitev je v zmernosti, so-
delovanju javnosti in soodločanje občanov o najpomemb-
nejših zadevah! In seveda renta za vse naše občane, ka-
tere delitev zagovarjam od samega začetka in jo bom 
tudi v prihodnje. Rešitve smo predstavili v letošnjem in 
lanskem letu, med njimi je na primer plačilo komunal-
nih storitev, dodatnih zdravstvenih ali storitev ponudni-
kov električne energije.

Napačnih odločitev iz preteklosti se največkrat ne da 
spremeniti, lahko pa poskrbimo, da se zgodovina ne bo 
ponovila.  Še več, pokazati moramo, da so bile poti v na-
sprotju s tem, kaj in kako bi morali postopati tisti, ki 
naj bi opravljali najbolj odgovorne naloge v občini. Žu-
pan mora postati »varuh« občanov, ne pa institucija pre-
mišljene interesne politike posameznih skupin občanov.

Cvetko Sršen,
predsednik OO SDS Krško

Gradnja	drugega	bloka	
NEK	v	Krškem
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Rado	Kostrevc	najavil	
kandidaturo	za	župana

Rado Kostrevc

CERKLJE OB KRKI - V torek, 17. avgusta, so se uradno začela 
gradbena dela, s katerimi bo rekonstruirana vzletno-prista-
jalna steza na letališču Cerklje ob Krki. Stezo bodo podalj-
šali za 330 metrov proti zahodu in za 250 metrov proti vzho-
du na skupno dolžino 3000 metrov. Steza bo ostala široka 45 
metrov, razširili pa bodo utrjeni pas vzdolž steze, v katerem 
bo položena kabelska kanalizacija za priklop naprav. 
Z mednarodnim obrambnim naročilom je bilo k oddaji po-
nudb za ta projekt povabljenih deset tujih in deset domačih 
gradbenih podjetij. Ponudbe je poslalo pet domačih podje-
tij, med njimi pa je bil izbran SCT d. d., ki je bil s ponuje-
no ceno 5.971.201 evrov najcenejši. Ministrstvo za obrambo 
je z SCT d. d. sklenilo pogodbo, po kateri se mora gradnja 
končati v roku 210 dni. Zaradi podaljšanja in rekonstrukci-
je vzletno-pristajalne steze bo zgrajena tudi nova obvozna 
cesta od Drnovega do Zasapa. Ker bo cesta prestavljena za-
radi podaljšanja pristajalne steze, se tako kot celotna re-
konstrukcija in podaljšanje financira z Natovim denarjem.
Gradbena dela za rekonstrukcijo in podaljšanje steze bodo 
urejena tako, da bo letališče tudi med gradnjo lahko obra-
tovalo, vendar z omejitvami. Kot zagotavljajo na MORS, bo 
poskrbljeno tudi, da bo zaradi gradnje povečan tovorni pro-
met čim manj moteč za okolico. P. P.

Letališko	stezo	v	Cerkljah	
bodo	podaljšali
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V novem trgovsko-poslovnem 
centru bodo po neuradnih po-
datkih trgovine Kik, drogeri-
ja Müller, Deichmann Schuhe, 
New Yorker, Mass, Textil  Char-
les Vögele, Textil Takko, Vöge-
le Shoes, C&A, Big Bang, Baby 
Center, Prva liga... 

Občinska uprava je z investi-
torjem dosegla tudi dogovor 
glede izgradnje javne komu-
nalne infrastrukture. V prvi 
fazi, predvidoma že letos, 
najkasneje pa do sredine leta 
2011, bo zgrajeno krožišče s 
priključki za naselji Brege in 
Leskovec, hkrati pa tudi pri-
ključek za bodočo krško obvoz-
nico. Med drugim bo obnovlje-
na tudi glavna cesta Drnovo 
- Krško z dvosmerno kolesar-
sko stezo in pločnikom za pe-
šce, zgradili bodo še omrežje 

fekalne kanalizacije, meteor-
nih vod, javno razsvetljavo in 
vodovodni sistem. V drugi fazi, 
predvidoma v letu 2012, se bo 
začela še izgradnja krožišča 
pri vrtnem centru Eurogarden 
z vsemi navezavami. Investitor 

trgovskega centra bo v celoti 
financiral izgradnjo krožišča 
na izhodu iz Leskovca, pri iz-
gradnji krožišča pri Eurogardnu 
pa bo prispeval do 45 % inve-
sticije. Prometna infrastruktu-
ra bo po končani izgradnji v ce-

loti prešla v last Občine Krško. 
Tako na območju novega trgo-
vskega centra kot na parkiri-
šču trgovskega centra TA-BU 
so v minulih tednih poteka-
la arheološka izkopavanja. 
„Na območju TA-BU centra 
potekajo predhodne arhe-
ološke raziskave  za določi-
tev arheološkega potenciala 
pred gradnjo bodoče Qlandi-
je, torej ne gre še za arhe-
ološka izkopavanja, kot sicer 
piše na tabli na območju vsto-
pa na gradbišče. Na območju 
gradnje novega trgovskega 
centra v Leskovcu pa pote-
kajo zaščitna arheološka iz-
kopavanja,“ so nam pojasnili 
iz ljubljanske območne eno-
te Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije.
 P. Pavlovič, 
 foto: J. Macur 

Valentin Denžič, Bistrica ob So-
tli: Menim, da podnebnim spre-
membam poleg industrializacije 
oziroma vpliva človeka botrujejo 
tudi neke naravne zakonitosti, saj 
je splošno znano, da se podnebje 
spreminja skozi tisočletja, da ni 
neka konstanta. Zdaj smo navaje-
ni tega podnebja, verjetno se bo 
treba navaditi na nekaj drugega. 
Očitno smo v tem obdobju spre-
minjanja podnebja, spremembe 
pa smo verjetno pospešili. 

Gašper Kostrevc, Krmelj: 
Vemo, kaj se dogaja, za te eko-
loške katastrofe pa smo si kri-
vi kar sami, z naravo ne znamo 
ravnati, onesnažujemo jo na 
vsakem koraku. Kaj lahko na-
redimo? Državni ukrepi ne bodo 
pomagali, ljudje bomo morali 
narediti pri sebi vsak nekaj. Z 
malimi koraki lahko naredimo 
veliko. Začeti pa moramo da-
nes, potem nam bo tudi narava 
drugače in lepše vračala.

Stane Gorenc, Globočice: 
Mislim, da smo absolutno kri-
vi ljudje, saj naša tehnologija 
prehiteva čas in je glavni vzrok 
za te vremenske ekstreme. 
Prehiteli smo čas in sami sebe 
več ne obvladamo, nekaj pa je 
najbrž tudi stvar narave same. 
Dvomim, da se lahko stvari še 
vrnejo v normalno stanje, bi 
pa se dalo marsikaj izboljšati 
in ponekod se že precej trudi-
jo v to smer. 

ANKETA

Emil Stopar, Sevnica: 
Vremenske ekstreme, ki smo jim 
priča v zadnjih letih, je verje-
tno zakrivil človek z različni-
mi atomskimi poskusi. Rusija je 
med tistimi državami, ki jih je 
naredila največ. Pred par stole-
tji takih poskusov ni bilo. Člo-
vek je skušal živeti v sozvočju z 
naravo. Narava se sedaj mašču-
je, saj verjetno težko »diha«, če 
sploh še. Preveliki posegi v na-
ravo na koncu človeku škodijo.

Vročinski val in požari v Rusiji, Grčiji in na Pirenejskem 
polotoku, neurja in poplave v vzhodni Evropi, Pakistanu 
in Kitajskem ..., tudi naše poletje je muhasto kot april. 
Čemu pripisujete takšne vremenske ekstreme, jih je za-
krivil človek ali gre za igro narave?

Kdo	je	kriv	za	vremenske	
ekstreme?

BREŽICE - Ginekološko-porodni oddelek Splošne bolnišnice 
Brežice je bogatejši za nov digitalni 3D in 4D ultrazvočni 
aparat z barvnim dopplerjem za diagnostiko v porodništvu, 
ki bo omogočil boljše in natančnejše preglede. Nakup skoraj 
80.000 evrov vredne opreme, ki se že uporablja, so sofinan-
cirale štiri občine, in sicer Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli 
in Kostanjevica na Krki. Nov ultrazvočni aparat, ki bo v prvi 
vrsti namenjen preiskavam nosečnic, bo nadomestil doseda-
njega. V ginekološki ambulanti vsak mesec opravijo v povpre-
čju 400 preiskav, od tega jih večino opravijo pri nosečnicah.

Bolnišnica	Brežice	bogatejša	
za	digitalni	ultrazvočni	aparat

Pomagajte	državljanom	Slovenije,	
da	jih	državni	aparat	s	svojimi	
odločitvami	ne	izčrpa
Vladni ministri in poslanska vladna koalicija so nepreko-
sljivi v podpori novim bogatašem. Potrebno je najti le iz-
govor v statistiki ali masi in idejo v korist bodočim bo-
gatašem uzakoniti. Nekdanji, ne edini primer so bile 
registracijske nalepke za avtomobilske tablice, privatna 
posredništva za nakup orožja in vojaške opreme, priva-
tna posredniška in svetovalna podjetja za državne posle, 
privatni letalski prevozi in še marsikaj. Sedaj se to kaže 
v obliki odredbe za preizkus varne vožnje v vsega petih 
centrih. Ker se niso dovolj promovirali in jim je zmanj-
kalo »obveznih« policistov, vojaških voznikov, gasilcev in 
podobnih, ki jim je stroške varne vožnje tako ali drugače 
pokrila država, jim trg sedaj zagotavlja zakonodajalec ozi-
roma vlada. Izračunajte število novih voznikov krat predvi-
deno 170 evrov po osebi. Lobiranje se jim bo splačalo. Ali 
avto šole ne učijo varne vožnje? Ali ne vozijo bodoči vo-
zniki pred izpitim in na njem ne glede na razmere na ce-
stah? Zakaj niso avtošole dobile te naloge v svoj program? 
Kako je z renomejem izpitne komisije? Bo privatni cen-
ter varne vožnje nad izpitno komisijo? Kako nasprotovati 
upravičenosti odločitve, ki jo zakonodajalec utemeljuje s 
statistiko žrtev? Nihče hkrati ne preverja resničnosti sta-
tistike. Nastali bodo pa novi bogataši brez kančka odgo-

vornosti. Vlada je na »zakonit« način poslala »finančno« 
darilo na Koroško, v Velenje, v Mursko Soboto in drugam 
kot dodatno obremenitev staršem in mladim. »Če hočete 
delati, naredite vozniški izpit z dodatkom. Strošek nas ne 
zanima. Kdo vam je kriv, če tega ne zmorete. Mi potrebu-
jemo nove bogataše, ki bodo zaradi dobička iz zlobirane 
zakonodaje sofinancirali našo stranko.« 

Če ne bo javnega upora, ne bo nič čudnega, če se bodo v 
prihodnosti uresničile nore zamisli, kot na primer: uzako-
niti je potrebno svetovanje o varnem koriščenju znanja za 
vse, ki končujejo osnovno šolo. Število šolarjev, ki končuje-
jo OŠ, krat recimo 50 evrov na uro bi bil lep dohodek brez 
posebnih stroškov za novopečenega privatnika. Lahko je 
privatno podjetje tudi v solastništvu ministra. Uzakoniti 
je potrebno spremembo tretjega gumba na uniformi poli-
cista. Število policistov krat število uniform in gumbov s 
potrebno logistiko bo za ciljnega privatnika dober zaslu-
žek. Prav tako bi bilo potrebno uzakoniti pri vojski novo 
vrvico za spodnje hlače, ki bi bila narejena iz ovčjih črev, 
napolnjenih z dobro kalorično hrano, da bi jo pojedli, če 
bi bili lačni. Saj z eno roko še vedno lahko držijo spodnje 
hlače. Uzakoniti je potrebno štetje sončnih žarkov na po-
trošnika in to naj plača seveda potrošnik. Izvajalec - pod-
jetnik se bo že našel iz kroga simpatizerjev zakonodajalca. 

Gospodje in gospe v politiki. Na bruhanje mi gre, saj sem 
bil tudi sam v politiki, vendar na take poti nisem niti po-
mislil, kaj šele, da bi pri taki stvari sodeloval. Uboga Slo-
venija in še bolj njeni neprivilegirani državljani.
 Franc Černelič, Podbočje

PREJELI SMO

BREŽICE - Na Občini Brežice so se odzvali na članek v za-
dnji številki Posavskega obtornika z naslovom „Brežiška tr-
žnica prodana“. „Dejstvo je, da tržnica - tržni prostor stoji 
na parcelah, ki so v lasti Občine Brežice, prostori, ki so bili 
prodani, pa so bili v lasti Agrarie Brežice. Tržni prostor, na 
katerem se odvija dejavnost trženja različnih pridelkov, je 
še naprej v lasti Občine Brežice in ni bil predmet prodaje na 
dražbi. Občina že nekaj časa razmišlja o novem projektu - 
posodobitev tržnice v Brežicah,“ so pojasnili v sporočilu za 
javnost. Kot so še dodali, se Občina dražbe v okviru steča-
ja Agrarie ni udeležila, saj njena osnovna dejavnost obsega 
zagotavljanje storitev za občane, ki so v javnem interesu, 
pridobivanje poslovnih prostorov pa ni med njimi. „Vseka-
kor pa smo veseli, da je lastništvo objekta znano in pričaku-
jemo, da bodo poslovni prostori ob tržnici Brežice polno za-
živeli,“ so še zapisali v občinski upravi. 

Občina	Brežice:	Tržni	prostor	
je	še	naprej	v	naši	lasti

V spletni izjavi je varuhinja 
zapisala: »... ob dosedanji 
obravnavi primerov pobudni-
kov, ki so zatrjevali posege v 
človekove pravice, ki naj bi 
jih izvajal Center za social-
no delo Brežice, meni, da pri 
delu brežiškega centra ni pri-
šlo do neutemeljenih pose-
gov v človekove pravice ali 
temeljne svoboščine. Na-
sprotno je varuh zaznal po-
globljeno skrb za obravna-
vane primere. Pri obravnavi 
pobud, ki so jih pobudniki 
vložili ob poslovanju varuha 
v Brežicah, smo naleteli na 
zapletene okoliščine, ki ter-

Na	CSD	Brežice	ni	prišlo	do	
neutemeljenih	posegov	
BREŽICE - Po obisku varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik in njeni novinarski konfe-
renci v Brežicah 9. julija, ki je očitno odmevala v javnosti, je varuhinja 5. avgusta na svoji spletni stra-
ni omilila izjave in zapisala, da pri delu brežiškega Centra za socialno delo ni prišlo do neutemeljenih 
posegov v človekove pravice ali temeljne svoboščine. Nasprotno, so zapisali, varuhinja je zaznala po-
globljeno skrb za obravnavane primere.

jajo sodelovanje različnih 
državnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil, zato bomo 
Centru tudi podali svoja pri-
poročila glede nadaljnjega 
postopanja. Z obravnavo po-
bud še nismo zaključili«. 

Tudi na Centru za socialno 
delo (CSD) Brežice so zapisa-
li, da je varuhinja v nadalj-
nji obravnavi pobud ugotovi-
la, da v teh primerih s strani 
CSD Brežice ni prišlo do kr-
šitev ter da je CSD Brežice 
svoje delo opravljal dobro in 
skrbno. Direktorica centra 
Marjetka Kostevc je dejala, 

da se s tovrstnimi izjavami o 
centru dela škoda med lju-
dmi, ki že tako težko poišče-
jo pomoč, ob takih informa-
cijah v medijih pa še težje. 
Ob poslabšanju vsesloven-
skega gospodarskega po-
ložaja je namreč na udaru 
tudi brežiška občina. Veliko 
število obravnavanih prime-
rov - v lanskem letu je CSD 
Brežice obravnaval 9.121 pri-
merov, od tega 2.833 prime-
rov zaradi materialne stiske, 
kar je bilo za tretjino več kot 
leto poprej - dokazuje, da je 
delo desetih strokovnih de-
lavk uspešno.

Kostevčeva je  varuhinjo za-
prosila, da pregleda vse do-
sedanje pobude, ki so veza-
ne na brežiški center, in ta 
je ugotovila, da ni bilo no-
bene utemeljene. Direktori-
ca centra pa je še poudari-
la, da si bodo v centru tako 
kot do sedaj tudi v prihodnje 
prizadevali za čim boljše so-
delovanje z občani ter iska-
li možnosti za izboljšanje ka-
kovosti njihovega življenja 
tako s pomočjo denarnih so-
cialnih pomoči kot tudi sve-
tovanja in drugih oblik po-
moči.
 S. Vahtarič 

Nov	trgovski	center	na	jugu	
Krškega	že	novembra
KRŠKO - Na območju obrtne cone MDB jug ob Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem že od začet-
ka julija poteka gradnja novega trgovsko poslovnega objekta, ki naj bi bil zgrajen že novembra. Izvedbo 
projekta vodi projektno podjetje TC Krško, investitor pa prihaja iz Avstrije. 

Nov trgovski center v obrtni coni že dobiva podobo.
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tja Bogovič, hkrati tudi pred-
sednica celotnega Kulturnega 
društva Anton Aškerc Koprivni-
ca. Zbor si je prislužil nagra-
do, ker je bil v zadnjih letih 
izredno dejaven. 

Turistično društvo Koprivni-
ca je bronasti znak Turistič-
ne zveze Slovenija podelilo 

PIŠECE - Člani Vinogradniške-
ga društva Pišece so minulo 
soboto postavili klopotec v 
župnijskem vinogradu v sre-
dišču naselja nad farno cer-
kvijo svetega Mihaela. Tako 
so sklenili krog, ko so od leta 

2005 društveni klopotec vsa-
ko leto postavili v drugi vasi. 
Klopotec v središču naselja 
je prišel na vrsto ob letošnji 
deseti obletnici društva, pri-
hodnje leto pa bodo ponovno 
začeli obhod klopotca v Bla-
tnem. Klopotec in vinogra-
de je blagoslovil tamkajšnji 
župnik Anton Kolar, nato pa 
so se člani zbrali na druže-
nju pod letos obnovljenim 
vaškim kozolcem, kjer ima-
jo svoje prostore s kletjo. 
Predsednik društva Miha 
Plevnik je dejal, da so le-
tos skupaj s turističnim dru-
štvom uredili prostore pod 
vaškim kozolcem, izvedli 
ocenjevanje vin ter izlet na 
Brione, sledi še nepogrešlji-
vo martinovanje.  S. V.

VELIKI KAMEN - Na Izletniški 
domačiji Vertovšek so se na 
praznični 15. avgust odvija-
le 13. tradicionalne vaške 
igre v organizaciji Turistič-
nega društva Koprivnica, na 
katerih se je pomerilo šest 
ekip, od tega pet domačih 
društev ter gostujoča iz Za-
bukovja. 

Zadnje mesto je pripada-
lo najmlajši ekipi, to so bila 
Mrčna sela. Peto mesto je za-
sedla ekipa iz Zabukovja, če-
trto Kulturno društvo Kopriv-
nica, na tretji stopnički je 
stala združena ekipa PGD Ve-
liki Kamen in Mladinske toč-
ke Veliki Kamen, drugo mesto 
je pripadlo Lovskemu društvu 
Veliki Kamen, zmagali pa so 
člani PGD Mali Kamen.

Po zaključku iger so podeli-
li krajevno priznanje, ki ga je 
iz rok predsednika KS Kopriv-
nica Petra Planinca in župa-
na Franca Bogoviča prejela 
predsednica Mešanega pev-
skega zbora Anton Aškerc Ka-

Privilegij 
Ljubljane
Sicer težko primerjamo po-
ložaj in pomen Brežic z Lju-
bljano, vendar bi morala 
imeti država (Vlada) ob na-
čelu pravne države, ko velja-
jo zakoni in drugi predpisi 
za vse enako, enakopravnej-
ši odnos in enake vatle za 
vse. Verjetno sedanji privile-
gij Ljubljane izhaja iz raz-
merja in naklonjenosti med 
vladajočo garnituro v drža-
vi in županom Ljubljane Zo-
ranom Jankovičem. Župan Jankovič je namreč pred voli-
tvami leta 2008 javno podprl trojček SD, LDS, Zares in kot 
izkušen trgovec sedaj unovčuje to podporo. Ne zavidam 
Ljubljani, da je izvedla v času županovanja Zorana Jan-
koviča marsikateri prepotrebni projekt, vendar je šlo to žal 
tudi na račun Posavja, Brežic in vseh ostalih občin v Slo-
veniji. Naj podkrepim zgornjo trditev z aktualnim prime-
rom gradnje dveh športnih dvoran.

Ljubljana in Brežice (in še marsikatero slovensko mesto) 
potrebujeta sodobno športno oziroma večnamensko dvora-
no. Vse občine, ki so doslej želele pridobiti tudi evropska in 
državna sredstva za  takšno investicijo, so morale kandidi-
rati na razpis Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) ob ob-
veznih predpogojih, in sicer: jasna finančna konstrukcija 
in vrednost investicije, investicija pa se še ni smela zače-
ti. Spomladi letos je MŠŠ obvestil vse slovenske občine, da 
zaradi varčevalnih ukrepov nima denarja za nov vsakole-
tni razpis za športno infrastrukturo, le mesec kasneje pa je 
MŠŠ objavil v celoti prirejen razpis za en sam projekt, to je 
Športni park Stožice. Razpis je bil prirejen, ker je imel kar 
nekaj nezakonitih in nenavadnih pogojev in zahtev. Naj-
bolj očiten nezakonit in prirejen pogoj je, da so se na raz-
pis lahko prijavili le veliki projekti nacionalnega pomena 
v vrednosti nad 5 mio evrov (brez DDV), ki bodo končani 
še letos. 

Spoštovani bralci teh vrstic: Katera tako velika investici-
ja, ki še ni v teku, je lahko začeta in končana v nekaj me-
secih? Šlo je torej za razpis za točno znan projekt, ki se je 
že začel. To potrjuje tudi unikatno določilo razpisa, da lah-
ko investitor dobi povrnjene stroške na podlagi računov, ki 
so lahko  stari tudi do dve leti. Rezultat razpisa je znan, in 
sicer je MŠŠ celotno razpisano vrednost v višini skoraj 10 
mio evrov namenilo Športnemu parku Stožice. Nikoli do-
slej se evropska in državna sredstva niso porabljala na tak 
način, torej za že začete projekte brez jasne končne vredno-
sti projekta. 

Ne zavidam Ljubljani, saj vsi skupaj potrebujemo sodo-
ben športni park za najpomembnejše prireditve. Problem 
nastane, ker so številni ostali projekti ostali brez evrop-
skih in državnih sredstev. Končno je župan Ljubljane 
obljubljal, da je Športni park Stožice projekt javno-za-
sebnega partnerstva, da bodo za izgradnjo potrebna le 
zasebna sredstva in da bo občina dala le zemljišče. Ker 
se je zataknilo pri zasebnih virih, je priskočila na pomoč 
država s krediti državnih bank in nepovratnimi sredstvi 
MŠŠ. Ob tem naj spomnim na izjavo predsednika vlade, 
da projekt Stožice ne bo deležen proračunskih sredstev. 
Najhuje pri tem projektu je, da so ostali brez plačila šte-
vilni podizvajalci in delavci. Ko so podizvajalci napove-
dali protest in prihod kamionov pred Stožice, je država 
začasno zaprla dostope in preprečila večje proteste po-
dizvajalcev. Ne le obnašanje ljubljanskega župana, tem-
več tudi ravnanje države je bilo podrejeno načelu »kruha 
in iger«, praktično nič  pa načelu, da je za pošteno opra-
vljeno delo delavcev in podizvajalcev potrebno pravič-
no plačilo. 

Brežiška športna oziroma večnamenska dvorana ni bila 
deležna takšne pozornosti in sredstev MŠŠ, saj iz naslova 
razpisov za športno infrastrukturo nismo dobili niti evra. 
Naš projekt bi še kako potreboval evropsko in državno so-
financiranje, saj v Brežicah ni mogoče najti zasebnih so-
investitorjev kot v Ljubljani. Evropska sredstva so name-
njena predvsem sofinanciranju projektov, ki se sicer ne 
bi zgodili, in za projekte, ki zmanjšujejo razvojne razlike 
med regijami. V primeru Športnega parka Stožice pa je šlo 
za sofinanciranje že začetega javno-zasebnega projekta, 
ki bi se zgodil brez evropskih in državnih virov in za pro-
jekt v najrazvitejši slovenski regiji. Kljub mačehovski drži 
države je Občini Brežice uspelo najti sredstva in izpeljati 
vse postopke za gradnjo večnamenske dvorane v Brežicah. 
Dvorana se bo predvidoma pričela graditi še ta mesec in 
do konca prihodnjega leta bodo brežiški otroci in športni-
ki dobili nov sodoben športni objekt, Brežičani pa spodob-
ni prireditven prostor.   

Oba projekta sta bila deležna povsem drugačnega odnosa 
države in pristojnega ministrstva. Na tem primeru se kaže 
tudi nemoč in zanemarljiv vpliv brežiških politikov iz vrst 
SD, LDS, Zares in Desus na odločitve Vlade in ministrstev, 
ki jo sestavljajo ministri istih strank. Če smo v preteklosti 
pripeljali v Posavje marsikateri projekt ter evropska in dr-
žavna sredstva, se sedaj marsikje po nepotrebnem zatika 
pri izvedbi, novih projektov pa praktično ni. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Ekonomska in trgovska šola Brežice
v a b i    o d r a s l e   k vpisu v programa 

poklicno tehniškega izobraževanja
 (dodatni 2 leti za pridobitev pete stopnje izobrazbe)

- ekonomski tehnik 
- logistični tehnik

Informacije: telefon 07 499 25 50 ali www.etrs.si.

Prijave 
sprejemamo v tajništvu 
vsak dan od 800 do 1400.

Vpis 
bo v septembru 2010.

Informativni dan 
bo v petek,  

27. 8. 2010 ob 1700.

„Uspelo nam je pod eno stre-
ho in pod zaokroženo celoto 
združiti tisto, kar povezuje 
vse generacije, začenši pri 
otroškem varstvu in odrašča-
joči mladini. Poskrbljeno je 
za urejeno društveno življe-
nje,“ je v svojem govoru v 
novi prireditveni dvorani po-
vedal predsednik KS Dolenja 
vas Branimir Vodopivc, ki so 
se mu krajani na otvoritveni 
slovesnosti posebej zahvali-
li za dosežke v dolgoletnem 
vodenju krajevne skupno-
sti, na čelu katere je – s tri-
letnim premorom – od leta 
1962. „Naj ta dom resnično 
postane vaš skupen dom, kjer 
se boste srečevali,“ je kraja-
nom zaželel župan Franc Bo-
govič, preden sta skupaj z 
Vodopivcem prerezala otvo-
ritveni trak in nazdravila veli-
ki pridobitvi, blagoslovil pa jo 
je videmski župnik Mitja Mar-
kovič. V novem domu bodo 
imeli prostor krajevna sku-
pnost, gasilsko društvo, kul-

Krajevni	praznik	prinesel	
nov	večnamenski	dom
DOLENJA VAS - Krajevni praznik v Dolenji vasi, ki ga tradicionalno praznujejo na veliki šmaren, je bil le-
tos še posebej slovesen, saj so štiri leta po položitvi temeljnega kamna svečano odprli nov večnamenski 
dom, v katerem bodo imela prostor številna društva in krajevna skupnost. Otvoritev je sicer izzvenela 
kot „labodji spev“ dolgoletnega predsednika krajevne skupnosti Branimirja Vodopivca. 

turni društvi Žarek in Libna, 
borci, izgnanci, mladina in še 
kdo, odprt pa bo tudi za kra-
jane Spodnjega Starega Gra-
du in Spodnje Libne, je za-
gotovil Vodopivc, ki se še ni 
sprijaznil z odcepitvijo ome-
njenih dveh vasi v lastno kra-
jevno skupnost. 

Pri milijon evrov vredni in-
vesticiji so kar dve tretjini 
sredstev zagotovili iz naslo-
va rente, ki jo je KS Dolenja 
vas prejemala od leta 2002 
do leta 2009 na račun delova-
nja deponije komunalnih od-
padkov pri Spodnjem Starem 
Gradu, ostalo so prispevali KS 

Dolenja vas, Občina Krško in 
sponzorji. Za manjkajočo no-
tranjo opremo bo po besedah 
župana Bogoviča potrebnih še 
približno 30 tisoč evrov, pri 
čemer pričakuje tudi prispe-
vek uporabnikov prostorov. 
V Dolenji vasi pa si v nasle-
dnjem mandatu želijo pred-
vsem izgradnje kanalizacij-
skega omrežja v naseljih.

Zelo dobro obiskano otvoritev, 
ki je sledila svečanemu bogo-
služju v dolenjevaški cerkvi in 
položitvi venca pred spome-
nikom žrtvam druge svetov-
ne vojne, so obogatili s pe-
strim kulturnim programom 
in z razstavo izdelkov članic 
KD Libna, sledilo je še špor-
tno tekmovanje na igrišču in 
druženje na parkirišču pred 
novim domom. Že dan prej 
so v Spodnjem Starem Gradu 
pripravili tradicionalni nočni 
turnir v balinanju in nogome-
tno tekmo med poročenimi in 
samskimi. Peter Pavlovič

Dolgoletni predsednik KS Dolenja vas Branimir Vodopivc 
in župan Franc Bogovič sta nazdravila ob otvoritvi 
večnamenskega doma.

Priznanje	domačemu	zboru Klopotec	še	v	
središče

Klopotec so postavili v 
župnijskem vinogradu.

aktivnemu članu društva ozi-
roma očetu vaških iger Mila-
nu Dularju. Po uradnem delu 
so se krajani zavrteli ob zvo-
kih ansambla Orion, program 
pa so popestrili še domači hu-
morist in hkrati voditelj iger 
Sandi Lekše ter orientalske 
plesalke.
 S. Bračun, foto: J. M.

Predsednik KS Koprivnica Peter Planinc, župan Franc 
Bogovič, predsednica MePZ Anton Aškerc Katja Bogovič 
in zborovodkinja Anja Radkovič

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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BIZELJSKO - Ob godovanju sv. 
Lovrenca je 8. avgusta v farni 
cerkvi sv. Lovrenca na Hribčku 
na Bizeljskem potekala sveča-
na  sveta maša, po njej pa je 
sledilo tradicionalna postavi-
tev klopotca in zabava. Slavno-
stno mašo je daroval Damjan 
Ratajc, župnik iz Prebolda in 
dolgoletni škofijski tajnik, so-
maševali pa so prodekan Vin-
ko Štrucelj iz Sevnice, domači 
župnik Vlado Leskovar in ka-
plan Silvester Molan, polepšal 
pa cerkveni pevski zbor. 

REŠTANJ - Že četrto leto zapored je kmetija Kožar z Rešta-
nja pri Senovem organizirala košnjo in spravilo sena po sta-
rem. V zgodnjem nedeljskem jutru 18. julija so se na Ravnem 
Logu pod Bohorjem ob 4. uri zjutraj zbrali prijatelji in znan-
ci družine Kožar. Okoli 30 koscev je zarezalo v rosno travo, 
grabljice pa so raztrosile pokošeno travo. Po končani košnji 

so bili prisotni povabljeni na jutranjo malico: kislo mleko, 
gobovo juho in ajdove žgance. Čez dan so seno ročno obrnili 
z lesenimi grabljami in pred večerom je napočil čas za spra-
vilo sena v dolino. V današnjem času bi s traktorjem ceneje 
in predvsem hitreje spravili seno, vendar je čas, ki ga preži-
vimo skupaj ob obujanju spominov, dragocenejši, zato so se 
odločili, da bodo seno v dolino spravili čisto po starem. Tone 
Simonišek iz Brestanice je vpregel par posavskih kobil in se 
z lojtrnikom pripeljal na travnik. Seno so z vilami ob zvokih 
harmonike, zaigrala sta Franci Rajgl in domača hči Janja, 
naložili in se skupaj peš odpravili proti Senovemu.
 P. S., I. K.

KRŠKO - 7. avgusta so slovesno predali namenu novi mesd-
žid oziroma verske prostore in prostore za delovanje tukaj-
šnjega Odbora islamske skupnosti Celje – Džemata Krško. 

Najprej se je v Mali dvorani Kulturnega doma v Krškem odvil 
zanimiv kulturni program. Prepletali so se petje hvalnic mu-
slimanskemu bogu in govori povabljenih gostov. Povabilu so 
se med drugim odzvali predsednik mešihata v Sloveniji, mufti 
dr. Nedžad Grabus, direktor Urada za verske skupnosti v Slo-
veniji Aleš Gulič, krška podžupanja Ana Nuša Somrak in vi-
demski župnik Mitja Markovič kot predstavnik katoliške Cer-

kve. Na začetku je vse prisotne pozdravil Almir Kurspahić, 
član mešihata, najvišjega izvršilnega organa islamske sku-
pnosti v Republiki Sloveniji. Vsi govorniki so predstavnikom 
krškega Džemata čestitali za nove verske prostore in izrazi-
li veliko zadovoljstvo, da ima sedaj tudi islamska skupnost v 
Posavju prostor, kjer se bodo lahko opravljale skupne moli-
tve. Mufti Grabus je ob koncu programa podelil priznanja in 
zahvale nekaterim najzaslužnejšim predstavnikom islamske 
skupnosti v Posavju, prav tako pa tudi Občini Krško za njeno 
podporo pri gradnji tega objekta. 
Nato so se vsi zbrani preselili na CKŽ 66, kjer je sledila še 
uradna otvoritev objekta, v katerem so uredili mesdžid, in 
ogled novih prostorov, predvsem molilnice, ki bo služila sku-
pni molitvi in pouku verouka za muslimanske otroke. Mufti 
Grabus pa je Kurspahiću, ki ima največ zaslug za ureditev 
teh muslimanskih prostorov, izročil tudi posebno zahvalo. 
 R. Retelj

Islamska	skupnost	odslej	
z	mesdžidom	v	Krškem

Otvoritvena slovesnost v mali dvorani KD Krško

Ročna	košnja	in	spravilo	sena	
pri	Kožarjevih

Udeleženci košnje pri Kožarjevih

Lovrenčevo	na	Bizeljskem	

KRŠKA VAS - V Krški vasi so krajani, Krajevna skupnost in štiri 
domača aktivna društva 11. julija s kulturno in družabno pri-
reditvijo obeležili svoj krajevni praznik, Mohorjevo 2010. Po-
budo za takšno srečanje sta dala domači predsednik Franc 
Jurečič in župnik v Cerkljah mag. Janez Žakelj. Po programu 
je bila najprej pred domačo cerkvijo sv. maša na prostem, ki 
jo je daroval cerkljanski župnik, sledil je pozdravni nagovor 
predsednika KS Jurečiča in kulturni program na bližnjem igri-
šču, ki ga je pripravilo KD Ivan Kobal s svojo harmonikarsko in 
recitatorsko skupino ter moškim pevskim zborom. Predstavi-

li so se tudi Ansambel Franca Veglja s pevskim duetom Miro in 
Rajkom Šulerjem, ansambel Boštjan s prijat’li s pevko Saro 
Unetič (na fotografiji), ansambel Prijatelji ob Krki in ad hoc 

ansambel Gregor in ata s pri-
jatelji iz Krškega. Med nastopi 
ansamblov so predsedniki posa-
meznih društev predstavili nji-
hovo delovanje v tekočem letu. 
Vrhunec prireditve je bil spre-
jem in pozdrav letošnje cvičk-
ove princese Martine Baškovič, 
ki je doma iz Krške vasi. Prije-
tno druženje se je nadaljevalo 
v pozne večerne ure.
 Marjan Piltaver

V	Krški	vasi	praznovali	
Mohorjevo

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

- Hoèevarjev trg 1, Krško, tel: 07-6202-216, fax: 07-6202-222
- Trg mladosti 2, Velenje, tel: 03-8986-420, fax: 03-8986-413

e-mail: fe@uni-mb.si.

www.fe.uni-mb.si

Prikljuèi se tudi ti!

Še je èas, da se vpišete v študijske programe 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:

(I. bolonjska stopnja; redni in izredni študij)

(I. bolonjska stopnja; redni in izredni študij)

(II. bolonjska stopnja; izredni študij)

Roki za prijavo:
I. bolonjska stopnja (VS in UN): 
II. bolonjska stopnja (MAG): 

Študijski programi se bodo izvajali  v Krškem in Velenju.

Visokošolski strokovni študijski program Energetika

Univerzitetni študijski program Energetika

Magistrski študijski program Energetika

20. avgust - 28. avgust 2010
15. september 2010

ZAKAJ ŠTUDIRATI NA FAKULTETI ZA ENERGETIKO?
- ker imam velike zaposlitvene možnosti,
- ker se bom z diplomo Univerze v Mariboru lahko zaposlil tudi v tujini,
- ker je študij dinamièen, inovativen in zanimiv,
- ker imam kot diplomant možnost opravljanja strokovnega izpita za 
projektiranje in vodenje del pri graditvi objektov za podroèje elektro in 
strojne stroke,
-  ker je v energetiki prihodnost!

V kmečkih igrah so se ob go-
stiteljih Svetnikih pomerili še 
Društvo ljubiteljev bizeljča-
na z Bizeljskega, Krokarji iz 
Jesenic na Dolenjskem, KUD 
Slavček z Velike Doline, eki-
pa cvičkove princese in ekipa 
Šengen iz Obrežja. Zmagala 
je ekipa Društva ljubiteljev 
bizeljčana.

Igre je odprl predsednik kra-
jevne skupnosti Marjan Ži-
bert, ki mu je aktualna 
cvičkova princesa podari-
la princesino vino, tako kot 
predsedniku Svetnikov Matja-
žu Črpiču ter predstavniku 
tamkajšnjega vinogradniške-
ga društva, ki so jo na prire-
ditev povabili dan pred nje-

V	Gaju	tradicionalne	
kmečke	igre	
GAJ - Društvo prijateljev podeželja Svetniki je minulo soboto na izletniški kmetiji Črpič-Svetnik pripravilo že 
tradicionalne 8. vaške igre z druženjem z 12. cvičkovo princeso Martino Baškovič iz Krške vasi, na katerih se je 
pomerilo šest ekip. V merjenju moči je naziv Kranjski Janez ponesel oče cvičkove princese Martin Baškovič.

nim izborom, kar je dokaz, je 
dejala, kako so verjeli vanjo.

V večernem delu je poteka-
lo še tekmovanje v merjenju 

moči za naslov Kranjski Ja-
nez 2010. Z balo sena so se 
spoprijeli Darko Frigelj, Igor 
Vogrin, Dejan Zidar, Sandi 
Požgaj, »Damec«, Jože Ko-
drič, Beno Gajski, Danijel 
Brkič, Roman Žokalj, Josip 
Požgaj, Goran Gavrič, Peter 
Gregl in Martin Baškovič, 
slednji je naziv tudi osvojil.

Udeleženci so licitirali tudi pr-
šut, najbližjo težo skoraj 8 kg 
pršuta je ugotovila Maja Fri-
gelj iz Obrežja. Organizatorji 
verjamejo, da bodo z igrami 
nadaljevali vsaj do 10. oble-
tnice, saj poudarjajo pomen 
druženja, zato so tudi pripravi-
li še zabavo z ansamblom Jer-
neja Kolarja. S. Vahtarič 

Zmagovalna ekipa Društva ljubiteljev bizeljčana s 
cvičkovo princeso Martino Baškovič

Po slavnostni sveti maši so 
si farani ogledali fotografi-
je domačinke Lee Babič, ki 
je v fotografski objektiv uje-
la peterček bizeljskih cerkva 
in sakralne detajle. Domači 
vinogradniki so tradicionalno 
na roke dvignili klopotec, ki 
naznanja zorenje v vinogra-
dih in vinogradnike opozarja, 
da se bo treba pripraviti na 
trgatev, daje pa jim tudi na-
logo, da naredijo več na nje-
govi prepoznavnosti, saj že 
imajo zbrane vire, ki priča- jo o tem, da klopotec izhaja 

prav iz teh krajev.  

Sledilo je še vsakoletno dru-
ženje z živo glasbo, tokrat z 
ansamblom Cvet iz Radeč, z 
brezplačno pogostitvijo, kar 
je uvedel župnik Leskovar, z 

napihljivim gradom so poskr-
beli za zabavo najmlajših, za 
popestritev pa je Zavod Eko-
alt iz Drenskega rebra pri Le-
sičnem postavil stojnico z do-
mačimi keramičnimi izdelki.
 S. Vahtarič, 
 foto: Branko Brečko
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Že večkrat omenje-
na rekonstrukcijska 
dela na regionalni 
cesti R3-665 Velika 
Reka-Radeče na od-
seku, ki ga domači-
ni poznajo pod nazi-
vom Titova ulica, se 
bližajo koncu. Tre-
nutno poteka ureja-
nje novega priključ-
ka na strani njiviški cesti v smeri Spodnje Jelovo. V okviru teh 
del bo izvedena rekonstrukcija ovinka, zgrajen bo ustrezen 
pločnik, javna razsvetljava in telefonija bosta prestavljeni, po-
stavljen bo nov ekološki otok. Hkrati s temi deli bodo izvede-
na tudi nedokončana dela na posameznih hišnih priključkih na 
celotni trasi rekonstrukcije, odpravljene pa bodo tudi pomanj-
kljivosti, ki so bile ugotovoljene po izvedenih delih na vozišču. 

V okviru letnega programa 
investicijsko-vzdrževalnih 
del na javnih poteh in osta-
lih občinskih cestah na ob-
močju Občine Radeče so se 
v tem tednu pričela dela na 
odseku javne pote Hotemež-
Kovačič v naselju Hotemež. 

Po celoviti ureditvi in asfaltaciji javnih poti Vrhovška gora-Flajs, 
Ključevšek-Slak in Titova-Karlovšek, obdelanih v preteklih dveh 
mesecih, je JP Hotemež-Kovačič zadnja v nizu občinskih cest, 
ki so bile ali bodo temeljite prenovljene v letošnjem letu. Na 
obravnavanem odseku v dolžini dobrih 1.000 metrov bodo v pri-
hodnjih tednih izvedena vsa potrebna dela glede ureditve od-
vodnjavanja, spodnjega ustroja, asfaltacije vozišča in uredi-
ve brežin. Dela bodo predvidoma končana konec tega meseca.

V skladu z zasta-
vljenimi roki je iz-
vajalec CE-Invest 
d.o.o. iz Trebnje-
ga konec prej-
šnjega tedna za-
ključil dela na 
objektu Dom kul-
ture. V okviru kva-
litetno izvedenih 
gradbenih del je 
izvajalec zamenjal dotrajane strešne elemente in namestil 
novo strešno kritino na večjem delu objekta. Ker se objekt 
mestoma spopada s problemom vlage, je izvajalec s podi-
zvajalci saniral tudi najbolj kritične predele zunanjih in no-
tranjih sten. Obnovitvena dela na Domu kulture sicer s tem 
še niso v celoti zaključena, saj bo do občinskega praznika 
urejen še strelovod, v primeru pridobitve cenovno ustrezne 
ponudbe pa bodo na delu objekta zamenjana tudi dotrajana 
okna z okenskimi elementi.   

»Predstavnikom sevniških 
podjetij se je letos febru-
arja sestra Zvonka osebno 
zahvalila za izdatno pomoč 
pred dvema letoma,« je ža-
rel obraz Emilu Stoparju ob 
spominu na vse, ki so daro-
vali za cel zabojnik  elektro-
materiala, šivalnih strojev in 
drugih naprav, oblačil in te-
kstila, šolskih potrebščin in 
ostalih praktičnih stvari za 
pomoč prebivalcem Angole, 
ki so še vedno prizadeti zara-
di 30-letne državljanske voj-
ne, lakote in pomanjkanja. 
»Podjetja so se na njeno pi-
sno zahvalo ponovno odzvala 
z novo pomočjo, kakor tudi 
številni posamezniki od Kr-
škega do Grosupljega in Lju-
bljane,« je nadaljeval. »V 
humanitarne namene je mo-
goče darovati vse - od elek-

Zbiranje	humanitarne	
pomoči	za	misijon	v	Angoli

Del humanitarne pomoči za Angolo je v Sevnico pripeljal 
z avstrijske Koroške v Celovcu živeči salezijanec Hanzej 
Rosenzopf, ki ga je pred domačo hišo v Sevnici pozdravil 
pobudnik zbiranja humanitarne pomoči Emil Stopar.

SEVNICA - Sevničan Emil Stopar se je ponovno odločil, da bo skušal z zbiranjem humanitarne pomoči po-
magati slovenskemu misijonu v Angoli, kjer je pred dvema letoma tudi sam bival nekaj mesecev in tam 
navezal stik s slovensko misijonarko Zvonko Mikec, ki sedaj deluje v Mozambiku. 

tromateriala, šolskih potreb-
ščin, tekstilnih izdelkov do 
orodja, posode, posteljnine 

itd. Vse stvari morajo seve-
da biti v uporabnem stanju,« 
je razlagal. Trenutno se ma-

terial za Angolo zbira in skla-
dišči kar v hiši Emila Stopar-
ja, kamor je v nedeljo zvečer 
pripeljal nekaj zbranega ma-
teriala Slovencev, živečih na 
avstrijskem Koroškem, tudi 
salezijanec Hanzej Rosenzo-
pf  iz Celovca. »Pred dvema 
letoma je krila stroške prevo-
za in nabavo zabojnika sevni-
ška župnija, letos pa je no-
silec vseh stroškov Misijonski 
center Slovenije,« je še do-
dal Stopar.

Polnjenje zabojnika (prostor 
za njegovo namestitev bo od-
stopil Bruno Plausteiner) bo 
potekalo v septembru, nato bo 
zabojnik s humanitarno pomo-
čjo nadaljeval pot v Luko Ko-
per in z ladjo bo v enem me-
secu že v Angoli.
 Smilja Radi

V sklopu investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture v 
Občini Radeče je bil konec prejšnjega meseca dokončan za-
dnji del javne razsvetljave na ulici Pot na jez. Glede na zah-
teve veljavne zakonodaje so bile pri tem vgrajene svetilke, 
ki preprečujejo svetlobno onesnaževanje.  
V ta sklop del spada tudi ureditev odvodnjavanja na dovozni 
poti na Brunški gori v smeri proti Vrbanu. Ustrezna dela so 
bila izvedena v skupni dolžini približno 120 metrov.
Za zaključek lahko navedemo še, da je bil v Svibnem zgra-
jen tudi del hidrantnega omrežja.  

Prosvetni	dom	Vrhovo
Po asfaltaciji športnega igri-
šča in ureditvi dovozne poti 
do njega se v poletnih mese-
cih nadaljujejo dela v oko-
lici Prosvetnega doma v Vr-
hovem. Tako bosta še v tem 
tednu celovito urejena od-
vodnjavanje in kanalizacija 
v okolici doma, z novo asfal-
tno plastjo pa bo urejena tudi dovozna ploščad v dom. Glede 
na dejstvo, da vhod v dom in gasilsko garažo ob vsakem ve-
čjem nalivu ogroža meteorna voda z regionalne ceste G1-5 Ce-
lje-Drnovo, ki poteka v neposredni bližini doma, bosta v sklopu 
navedenih del vgrajeni tudi ustrezna mulda in linijska rešetka. 

Pričetek	del	na	odseku	JP	
Hotemež-Kovačič

Nadaljevanje	del	na	Titovi	
ulici

Nova	streha	na	objektu	Dom	
kulture

Druge	ureditve	na	komunalni	
infrastrukturi

Razmišljate o izobraževanju?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško 
na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 162 

in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo 
v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

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."

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

- vpisnih pogojih v različne 
izobraževalne programe,
- trajanju izobraževanja,

KRMELJ – V Krmelju je 13. 
in 14. avgusta potekal festi-
val Knap’n’fest 2010. V pri-
merjavi s prejšnjimi leti so 
organizatorji letos še pope-
strili program in zasedbo, 
pa naj si gre na športno-kul-
turnem ali na glasbeno-za-
bavnem področju. 

Mirnska dolina je tako dobila 
še eno spoštovanja, predvsem 
pa obiska vredno prireditev, 
ki tako še popestri dogajanje  
na osi Tržišče – Krmelj – Šen-
tjanž. Spomnimo, slednji bo 
ta vikend gostil že tradicional-
ni ŠentRockJanž.
Festival v Krmelju se je pričel 
v zgodnjih jutranjih urah z ri-
biškim tekmovanjem, vzpo-
redno se je v športni dvorani 
igrala košarka, v Športnem par-

Tri	tisoč	obiskovalcev

ku Krmelj pa nogomet in tenis. 
To pot je bilo poskrbljeno tudi 
za nežnejši spol, za katere so 
marljivi organizatorji pripra-
vili Knap’n’tek. Skozi ves dan 
so potekale tudi dodatne ak-
tivnosti za vse obiskovalce. Na 
travniških površinah so posta-
vili otroške delavnice skupaj z 

igrali za otroke, pred glavnim 
odrom pa stojnice, na katerih 
so se predstavile vse sekcije 
DKŠD Svoboda Krmelj. 
Oba večera sta bila namenje-
na glasbi, manjkalo pa ni niti 
dobre hrane in pijače. V petek 
so igrali Spimdotreh, Equilibri-
um in Samuel Lucas, za doda-

ten dvig že tako dobre atmos-
fere so poskrbeli Kingstoni, 
svoje sta dodala še DJ Andy in 
DJ Spinne, v soboto pa so za 
dobro vzdušje skrbeli B.T.K., 
Veseli Dolenjci, Liquf, Carpe 
diem, Orleki in DJ Andy. 
„Knap’n’fest 2010 je uspel v 
vseh pogledih. Kljub temu, da 
nam je vreme ponagajalo, se 
je v dveh dneh izmenjalo pre-
ko 3000 obiskovalcev. Zahva-
la gre tudi  jamskemu škratu 
Knapcu, ki je pregnal dež in 
sejal dobro voljo med ljudmi, 
vtisi so res dobri, sedaj pa že 
gledamo naprej!“ so poveda-
li organizatorji, ki že kujejo 
plane za novo leto, osrednje 
organizacijske niti pa so imeli 
v svojih rokah Franci Bastar-
di, Gašper Kostrevc in Andraž 
Zupančič. Drago Perko

V glasbenih nastopih so uživali številni mladi.
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RAKA - Društvo vinogradnikov Raka se je v komaj šestih 
letih delovanja uveljavilo kot eno najbolj prepoznavnih 
društev v deželi cvička, svoje delo za promocijo cvička 
pa 6. avgusta okronalo s slavnostno otvoritvijo cvičkove-
ga hrama v Cirju, ki se ponaša tudi s častnim nazivom Am-
basada cvička 1.

Predsednik raških vinogradnikov Ivan Vizlar je številnim zbra-
nim na t. i. cvičkovem večeru povedal, da je na lokaciji, kjer 
stoji mogočen cvičkov hram, še pred dvema letoma in pol 
raslo grmovje, vendar so s pridnim delom članov društva in 
s podporo številnih sponzorjev ter lokalne skupnosti uspeli 

uresničiti ambiciozen projekt. »Obljubljamo, da bo cvičkov 
hram del turistične ponudbe v našem kraju, seveda se bomo 
priključili tudi projektu turizma v zidanicah. Trdimo lahko, 
da je cvičkov hram na Raki zgodba malih ljudi,« je poudaril 
Vizlar. Nato je skupaj s predsednikom Zveze društev vinogra-
dnikov Dolenjske Jožetom Žuro podpisal listino, ki raškemu 
cvičkovemu hramu podeljuje naziv Ambasada cvička 1, bla-
goslov hrama, z opozorilom, naj bo pitje cvička zmerno in 
ne pijančevanje, pa je opravil raški župnik Franc Levičar.

Otvoritvi je sledila še okrogla miza na temo Vloga cvička v 
turistični promociji Slovenije, ki jo je vodil etnolog, prof. dr. 
Janez Bogataj, na njej pa je poleg Vizlarja in Žure sodelo-
val tudi direktor Direktorata za turizem mag. Marjan Hribar. 
»Zelo bi bil vesel, če bi tuji turisti tako dobro izgovarjali be-
sedo cviček kot besedo čevapčiči,« je med drugim povedal 
Bogataj, ki pogreša tudi moto in himno cvičkove dežele, ta-
ble, ki bi opozarjale na vstop vanjo, zgodbe o cvičku, pove-
zovanje cvička s hrano, turistične prireditve in razne poti v 
povezavi s cvičkom, primerna martinovanja, cviček kot tu-
ristični spominek, dobro drobno knjižico o cvičku... „Gre 
za unikatno ponudbo, kakršne ne poznajo nikjer v svetu. To 
mora biti absolutni hit naslednje turistične sezone sloven-
skega turizma,“ pa je perspektive turizma v zidanicah oce-
nil Hribar. P. Pavlovič

Številne zbrane je nagovoril 
predsednik Krajevne skupno-
sti Raka Silvester Krošelj, 
ki je izpostavil pridobitve 
minulega leta, med drugim 
dela na cerkvi sv. Lovrenca, 
na osnovni šoli, vrtcu ter na 
objektu Raka 40. Pohvalil je 
tudi aktivnosti v krajevnih 
društvih ter izrazil zadovolj-
stvo, da si vsi v kraju priza-
devajo za napredek. „Sicer 
je potrebno v kraju še marsi-
kaj urediti: trg, državno ce-
sto Smednik - Raka, poko-
pališče, za kar bo potrebno 
vložiti kar nekaj napora. Pred 
seboj moramo imeti jasne ci-
lje ter se vprašati, kaj lahko 
dajemo drug drugemu. Člo-
vek, ki nič ne naredi za do-
brobit družbe, neupravičeno 
kritizira, to lahko naredimo 
le, ko sami storimo kaj za to 
družbo,“ je še dejal Krošelj, 
nato pa napovedal, da se bo 
posebej zahvalil osebam, ki 
so v času njegovega predse-
dniškega mandata veliko na-
redili za kraj. „Vendar vedi-

RAKA - V sklopu prazni-
ka KS Raka so pri Društvu 
upokojencev Raka 8. avgu-
sta pripravili dan odprtih 
vrat, obenem pa so name-
nu predali srčni defibri-
lator. Sredstva zanj so ob 
osebni in poslovni obletni-
ci Dušana Peterkoviča in 
podjetja Alufinal iz Krške-
ga zbrali njegovi prijatelji 
in poslovni partnerji. Kot je 
povedal Dušan Peterkovič, 
je srčni defibrilator na Raki 
javno dostopen in bo v oskr-
bi Društva upokojencev Raka za potrebe vseh krajanov na vo-
ljo v hiši Krajevne skupnosti Raka 40. Defibrilator je prevze-
la predsednica Društva upokojencev Raka Fanika Metelko, 
ki se je družini Peterkovič zahvalila za idejno, moralno in fi-
nančno podporo društvu. V programu svečanosti so nastopili 
Moški pevski zbor iz Rake in citrar Dejan Praprotnik iz Men-
gša, člani DU Raka pa so poskrbeli za slane in sladke dobrote 
ter dobro kaplico. Velja dodati, da sta se dogodka udeleži-
la tudi zakonca Prottner iz Stuttgarta, ustanovitelja Ustano-
ve Sonce - ustanove za pospeševanje razvoja nujne medicin-
ske pomoči. Rozalija Prottner je bivša medicinska sestra, 
danes upokojenka in velika dobrotnica pa tudi oseba, ki je 
leta 2003 prva prinesla defibrilator v Slovenijo. S. Pajk

Krošelj:	Pozitivna	energija	
za	boljši	napredek
RAKA – 5. avgusta je s krajevnim praznovanjem pričela Krajevna skupnost Raka. Osrednja slovesnost je 
potekala na raškem grajskem dvorišču. Zbrane sta nagovorila predsednik Silvester Krošelj in krška pod-
županja Ana Nuša Somrak. Podelili so zahvale za minulo delo, Turistično društvo pa je podelilo nagrade 
za najlepše urejeno domačijo. 

te, da jih ne bom izpostavil 
zato, ker bi želel, da pre-
nehajo z delom, temveč da 
jim dam spodbudo za naprej, 
saj se v naši skupnosti pre-
malo govori o dobrih ljudeh, 
ki kaj dobrega storijo za naš 
kraj. Če pa se naredi kaj na-
robe, pa se govori še isti hip 
in to ni dobro. Okoli nas mora 
biti pozitivna energija, misli 
in ideje, vse za napredek in 

boljši jutrišnji dan,“ je pred 
čestitko krajanom ob kra-
jevnem prazniku razmišljal 
Krošelj, nato pa podelil za-
hvale s priložnostnimi darili 
ravnateljici raške šole Milva-
ni Bizjan, domačemu župni-
ku Francu Levičarju, pred-
sednici Društva upokojencev 
Raka Faniki Metelko in pred-
sedniku Društva vinogradni-
kov Raka Ivanu Vizlarju. 

Nagrade najlepše urejenim 
domačijam pa je na krajev-
ni slovesnosti podelilo raško 
Turistično društvo Lovrenc. 
Najlepše urejena domači-
ja je letos domačija Lojze-
ta Bizjaka z Rake, priznanja 
pa so poromala k Šiškovim 
na Rako, k Žabkarjevim na 
Ardro, k Žarnovim na Površ-
je pri Raki ter k Tomšičevim 
na Zaloke.

Prisotne je pozdravila tudi 
krška podžupanja Ana Nuša 
Somrak, dogodek so glasbe-
no obogatili Jernej Šterk, 
Peter Tomažin, Andrej Re-
snik in Andrej Bon, kvartet 
trobil iz Krškega in harmo-
nikarja Filip in Tilen Tom-
še. Prireditev je povezova-
la Barbara Ulčnik Tomažin. 
Zaradi neurja so družabni del 
prestavili v grajsko sobano, 
kjer so se prisotni zadržali ob 
pogostitvi in zvokih ansambla 
D’Palinka band. 

 Marija Kalčič

Osrednja krajevna prireditev je bila na dvorišču 
raškega gradu. 

Cvičkov	hram	na	Raki	je	
zgodba	malih	ljudi

Rokovanje Vizlarja in Žure po podpisu listine, v ozadju 
prof. dr. Bogataj in mag. Hribar

Na	Raki	na	voljo	srčni	
defibrilator

Predaja defibrilatorja 
raškim upokojencem

„Z velikim navdušenjem in 
ponosom se nocoj oziram po 
izjemno lepo urejenem sre-
dišču Gore. Počasi in vztraj-
no ga skupaj lepšamo in 
ustvarjamo mikavnejše oko-
lje za vse nas, predvsem pa 
za naše mlade, ki dajejo vtis, 
da so zaljubljeni v naš doma-
či kraj, saj jim ni odveč no-
ben napor, da je postorje-
no vse, kar mora biti,“ je 
na otvoritvi obnovljene ce-
ste in parkirišča z zadovolj-
stvom ugotavljal predsednik 
KS Gora Alojz Kerin. Pri sto 
tisočakov vredni investici-
ji ureditve vaškega središča 
je levji delež prispevala Ob-
čina Krško, v katere imenu 
je krajane pozdravil župan 
Franc Bogovič in zadnjo in-
vesticijo ocenil kot „krono“ 
večletnih prizadevanj za ure-
ditev kraja, v akviru katerih 
so na Gori zgradili tudi špor-
tno igrišče ter obnovili gasil-
ski dom s kulturno dvorano. 
Novo pridobitev je nato bla-
goslovil krški župnik Alfonz 

Na	Gori	ponosni	na	novo	
podobo	vaškega	središča
GORA – Krajevna skupnost Gora praznuje na god svetega Lovrenca, zavetnika tamkajšnje cerkve. Ravno 
na praznični dan so se množično razveselili novoasfaltirane ceste in parkirišča v vaškem središču. 

Grojzdek, ki je s Kerinom in 
Bogovičem sodeloval tudi pri 
rezanju otvoritvenega traku. 
Kulturni program na otvori-
tvi so prispevali Lovski pev-
ski zbor Krško ter Adolf Mo-
škon in Anja Radkovič.

Na Gori je bilo slovesno tudi v 
nedeljo, 8. avgusta, ko je no-

vomeški škof Andrej Glavan 
s pomočjo krškega župnika 
Alfonza Grojzdka blagoslovil 
obnovljeno fasado na cerkvi 
sv. Lovrenca. Z obnovo cer-
kve so začeli leta 2004, letos 
pa so z zadnjimi večjimi zu-
nanjimi deli zaključili obno-
vitvena dela. Notranjost cer-
kve ostaja za zdaj še enaka, 
načrtujejo pa tudi sanacijo 
le-te. Poleg tega so tudi ure-
dili okolico cerkve in s tem 

poskrbeli, da je sedaj pogled 
na cerkev in okolico precej 
lepši. Domačin Ivan Mavsar 
se je v imenu vseh krajanov 
zahvalil vsem, ki so kakor koli 
pomagali in bili poleg pri ob-
novitvi cerkve in okolice. Iz-
razil je tudi upanje, da so na 
pravi poti pri sanaciji notra-
njosti, še posebej zaradi dej-
stva, da so z doseženim zado-
voljni in ponosni. 
 P. Pavlovič, R. Retelj

Otvoritev obnovljene ceste
Nova podoba cerkve sv. 
Lovrenca (foto: I. Mavsar)

Krvodajalska	akcija	
v	Leskovcu
Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na drugo re-
dno darovanje krvi v letu 2010, ki bo v torek, 31. avgu-
sta, od 8. do 13. ure v OŠ Leskovec. S seboj prinesite ve-
ljaven osebni dokument s fotografijo in upoštevajte zadnji 
uspešen termin darovanja (ženske lahko darujejo kri vsa-
ke 4, moški pa vsake 3 mesece).

Opozorilo	policije
V poletnem času, ko odhajamo z vozili v vinorodne oko-
liše in v gozdove po gobe, na različnih nenadzorovanih 
mestih puščamo parkirane avtomobile brez nadzora. Iz 
izkušenj iz preteklih let vemo, da storilci kaznivih de-
janj izrabljajo vašo odsotnost ter pri tem izvršujejo vlo-
me in tatvine predmetov iz vozil. Zaradi tega vas želimo 
opozoriti, da vozila zaklepate in v vozilih na vidnih me-
stih ne puščate vrednejših predmetov, kot so denarnice, 
dokumenti, telefoni, torbice, fotoaparati, saj si boste s 
takšnim samozaščitnim ravnanjem prihranili marsikate-
ro nevšečnost na lastno škodo. Želimo vam, da se poču-
tite in živite varno! Vaša Policija
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Regionalna razvojna agencija Posavje je 
marca objavila Javni poziv za vključitev 
delodajalcev v štipendijsko shemo, ki je 
odprt samo še do konca tega meseca.

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sis-
tem kadrovskega štipendiranja. Na poziv se 
lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež na 
območju občin Brežice, Krško, Kostanjevi-
ca na Krki ali Sevnica; imajo kadrovsko po-
trebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni 
perspektivnosti, ter se zavežejo, da bodo 
štipendista zaposlili za najmanj enako ob-
dobje, kot ga bodo štipendirali s pomočjo 
Posavske štipendijske sheme. Delodajalci, 
ki se prijavijo na javni poziv, v prijavi opre-
delijo izobraževalno strukturo prejemnikov 
štipendij, ki jih nameravajo soštipendira-
ti v Posavski štipendijski shemi. Na podla-
gi izkazanih potreb posavskih delodajalcev 
bo v začetku septembra objavljen razpis za 
štipendije, in sicer za tiste poklice in sto-
pnje izobrazbe, za katere bodo podjetja 
izkazala potrebo. 

V Posavsko štipendijsko shemo prispeva 
30 % sredstev za štipendijo delodajalec, 
20 % sredstev zagotovi občina, v kateri ima 
delodajalec sedež, preostalih 50 % sredstev 
zagotavlja RRA Posavje s prijavo na razpis 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani: www.rra-posavje.si.

Rok za prijavo na razpis je 31. avgust 2010. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Ope-
racija se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete«Spodbujanje 
podjetništva«; prednostne usmeritve »Šti-
pendijske sheme«.

Dodatne informacije: 
Sabina Kos, RRA Posavje, 
CKŽ 46, 8270 Krško, telefon: 07 488 10 40, 
E-pošta: sabina.kos@rra-posavje.si.

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV DELODAJALCEV 
V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 2010/2011

odprt do 31. 8. 2010

Obvestilo
V Ur.l.RS št. 62/2010 je objavljen JR za pridobitev sred-
stev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR Razvoj-
ni centri slovenskega gospodarstva. Razpis je odprt do 
15.11.2010 in je namenjen podjetjem ter ostalim subjek-
tom, ki bodo prijavljali skupne projekte, ki vključujejo 
tako razvojno delo kot potrebno infrastrukturo. 
Več informacij dobite na spletni strani  ministrstva za go-
spodarstvo www.mg.gov.si pod rubriko »javni razpisi« ali 
pa na RRA Posavje na tel. št. 07 488 10 48 oz. na e-mail 
naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si.

Obvestilo
Vse podjetnike iz občin Krško, Sevnica in Kostanjevica na 
Krki obveščamo, da še vedno lahko najamejo Dolgoročni 
investicijski kredit pod ugodnejšimi pogoji z garancija-
mi Garancijske sheme Posavje. Razpis je odprt do konca 
leta. Več informacij dobite na tel.št. 07 488 10 48 oz. na 
e-mail naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si.

V posodobitev lokalne javne 
infrastrukture na območju 
vojaškega letališča bo MORS 
letos vložil le okoli 390.000 
evrov, in sicer zaradi prora-
čunskih omejitev. Na Obči-
ni Brežice po sklepu Vlade 
pričakujejo podpis letnega 
konkretnega dogovora o so-
financiranju komunalne in-
frastrukture s strani MORS. 
Pojasnili so, da so projekti, 
ki so po kriterijih predvideni 
za izvedbo v letošnjem letu, 
pričeti, noben pa še ni izve-
den. Roki izvedb so različni, 
v odvisnosti od zahtevnosti 
del, dokončanje projektov 
pa je predvideno do sredi-
ne novembra 2010. Tudi vo-
jaška stanovanja, ki zapira-
jo finančno konstrukcijo iz 

MORS	tudi	letos	manj	za	
lokalno	javno	infrastrukturo
LJUBLJANA, BREŽICE - Vlada RS je na eni zadnjih sej potrdila letni program 
Ministrstva za obrambo (MORS) glede sofinanciranja investicij v lokalno javno 
infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske voj-
ske. Po dogovoru z Občino Brežice iz leta 2007 zaradi uporabe vojaškega le-
tališča Cerklje ob Krki naj bi ministrstvo vložilo v infrastrukturo do 600 tisoč 
evrov letno, vendar bo po sklepu vlade letos financiranje zmanjšano. 

leta 2009, uradno še vedno 
niso prenešena v last obči-
ne. Župan Ivan Molan je na 
zadnji seji občinskega sveta 
dejal, da bodo vztrajali tudi 
na preostanku letno pripada-
jočih dogovorjenih sredstev. 

V letnem dogovoru z MORS 
za 2010 je planiranih devet 
investicij v skupni vrednosti 
613.100 evrov, od tega je de-
lež MORS-a 389.960, občine 
pa 223.141 evrov. Letos naj 
bi po navedbah občine obno-
vili cestno infrastrukturo jav-
ne poti Črešnjice - Jelšina v 
višini 130 tisoč evrov, uredi-
li pločnik in parkirišče Veli-
ke Malence v višini 47 tisoč 
evrov, izdelali občinski pro-
storski načrt za novo nase-

lje Zasap, modernizirali vho-
dno cesto v vojašnico v višini 
33 tisoč evrov, zgradili avto-
busni postajališči Boršt na 
obeh straneh v višini 24 tisoč 
evrov, v 1. fazi pričeli izgra-
dnjo pločnika in odvodnjava-
nje meteornih voda v KS Kr-
ška vas v višini 25 tisoč evrov, 
opravili nujna vzdrževalna 
dela na lokalni cesti Krška vas 
- Boršt v višini 23 tisoč evrov, 
izvedli sanacijo odvodnjava-
nja na lokalni cesti skozi Sko-
pice in modernizacijo javnih 
poti v KS Skopice v višini 75 
tisoč evrov ter investirali 245 
tisoč evrov v vodovod Cer-
klje, in sicer Gorenja in Do-
lenja Pirošica, Brvi, Izvir, Vr-
hovska vas in Bušeča vas. 
 Suzana Vahtarič  

KRŠKO – Kot so zapisali na 
spletni strani Sklada za fi-
nanciranje razgradnje NEK 
in za odlaganje radioaktiv-
nih odpadkov iz NEK, se je 
konec julija sestal upravni 
odbor sklada in soglasno ni 
izbral nobenega od prijavlje-
nih kandidatov za direktor-
ja sklada, da bi ga predlagal 
Vladi Republike Slovenije v 
imenovanje, ampak je spre-
jel sklep o ponovitvi razpisa. 
Za vršilca dolžnosti direktor-
ja sklada je upravni odbor s 
15. avgustom imenoval do-
sedanjega direktorja Janka 
Straška, ki bo sklad vodil do 
imenovanja novega oz. naj-
več šest mesecev. Ponovni 
razpis za direktorja Sklada 
NEK bo predvidoma obja-
vljen v septembru. 

Strašek	še	na	
čelu	Sklada	
NEK

Vaš oglas oziroma sporočilo bo s Posavskim 
obzornikom natisnjeno v najmanj 26.100 izvodih!

že od 15. decembra 1997

Marketing
tel.: (07) 49 05 780
faks: (07) 49 05 781
marketing@posavje.info

Z objavo v Posavskem obzorniku boste vaš oglas 
oziroma sporočilo objavili v mediju, 

ki ga redno bere 54.000 ljudi oziroma kar 4/5 vseh 
prebivalcev Posavja od 10. do 75. leta starosti.  

Tega ne zagotavlja noben drug medij v regiji!

Posavski obzornik ima 100 % pokritost območja 
Posavja oziroma 6 občin: vsakih 14 dni ga s poštno 
dostavo prejema 25.759 gospodinjstev v 443 naseljih 
občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče, 
Sevnica in Bistrica ob Sotli. Ostale izvode prejemajo 
tudi naročniki drugod po Sloveniji in v tujini.

Distribucija, ki jo za Posavski obzornik pogodbeno 
izvaja Pošta Slovenije, zagotavlja veliko večjo 

zanesljivost, kot jo imajo mediji z razdeljevanjem 

po različnih lokalih in distribucijskih stojalih, saj 

ga prejme sleherno gospodinjstvo tako v mestih 
kot v najbolj odročnih krajih… 

Posavski obzornik kljub temu, da je brezplačen, ni 

oglasnik, pač pa tiskani medij z informativno vsebino, 

ki ga ljudje zaradi pestre in zanimive vsebine vzamejo 

v roke tudi večkrat, mnogim pa je sploh edini tiskani 

vir informacij o (lokalnih) dogodkih. 

Dejansko naklado Posavskega obzornika in 

njegovo distribucijo je možno preveriti tako v 

tiskarni kot na Pošti Slovenije kot pri prebivalcih 

Posavja osebno, česar pa ni mogoče trditi za vse 

druge tiskane medije v Posavju…

Vaš oglas ali drugo sporočilo, objavljeno v 

Posavskem obzorniku, ne bo romalo naravnost v 

koš za smeti ali kontejner, kar se zelo pogosto zgodi 

z re klamnimi letaki in oglasniki.

Objava v tiskani obliki ima še vedno mnoge 
predno sti, saj je trajnejša in si jo bralec lahko 

ogleda ali prebere tudi večkrat oziroma jo pokaže 
drugim. Tako tudi v Posavskem obzorniku.

Posavski obzornik je edini medij iz Posavja, ki je že več 
let zajet v redno Nacionalno raziskavo branosti, ki jo iz 
meseca v mesec za okoli 150 največjih slovenskih medijev 
izvaja specializirana družba Valicon d.o.o. iz Ljubljane. 
Rezultati teh raziskav kažejo, da sodi Posavski obzornik 
med večje in tudi na nivo ju države najbolj brane 
slovenske tiskane medije. 

Posavski obzornik je popolnoma posavski medij, ki ga 
ustvarjamo sodelavci in sodelavke iz Posavja, izdaja pa 
ga neprofitni zavod, ki opravlja pomembno poslanstvo 

zbliževanja in medsebojnega sodelovanja prebivalcev 
na tem območju. Z objavami in sodelovanjem v 

Posavskem obzorniku se boste pridružili preko 700 
naročnikom objav, ki na ta način podpirajo obstoj 

enega zadnjih povsem do mačih medijev.
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PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA 

Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk 
VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izva-
ja celovite podporne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje 
informacije oz. storitve:  

• osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za usta-
novitev podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in 
dostopu do finančnih sredstev;

• Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraci-
ji za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko sple-
tne aplikacije e-VEM; 

•• Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi ra-
zvojnih projektov in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava 
poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov. 

AKTUALNO - RAZPISI!

• Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2010 - do-
deljevanje nepovratnih sredstev s subvencioniranjem v razpisu navedenih ukre-
pov, ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 16.9.2009 do 21.9.2010 na območju 
občine Krško. Rok za oddajo vlog: 21. september 2010. 

• Razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010 – 2013 - sofinanciranje razvo-
ja in upravljanja programa kompetenčnega centra (stroški dela, storitev, posre-
dni stroški delovanja, stroški informiranja in obveščanja javnosti) ter izvajanje 
RR projektov (stroški dela, amortizacija raziskovalne opreme in instrumentov, 
stroški storitev in ostali stroški, povezani z izvajanjem projektov). Rok za od-
dajo vlog: 20. september 2010.

• Kompetenčni centri za razvoj kadrov – sofinanciranje projektov vzpostavitve 
in delovanja centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010 do 2013, ki jih izvaja-
jo partnerstva in bodo delovali za potrebe podjetij v partnerstvu. Rok za prija-
vo: 30. september 2010.

• Razvojni centri slovenskega gospodarstva - sofinanciranje stroškov projekta 
vzpostavitve in delovanja razvojnih centrov, ki predstavljajo infrastrukturo za 
razvoj novih produktov. Rok za prijavo: 15. november 2010.

Izvajanje storitev v okviru vstopnih točk VEM je sofinancirano s strani Javne agencije Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo.   

Za več informacij glede ostalih aktualnih razpisov oz. iz ostalih področij se lah-
ko oglasite na našem sedežu (Center za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 
46), dobite pa jih lahko tudi po telefonu  07/490 22 24 ali 07/490 22 25, po ele-
ktronski pošti info@cptkrsko.si) oz. na spletni strani www.cptkrsko.si.

 Center za podjetništvo in turizem Krško
 Franc Češnovar

BISTRICA OB SOTLI - Turistič-
no društvo Bistrica ob Sotli se 
je že drugo soboto zapored 
odločilo spopasti z ambrozi-
jo. Potem ko so zadnjega ju-
lija bolj kot ne evidentira-
li njena rastišča, nekaj pa je 
tudi odstranili, so 7. avgusta  
pozvali vse zainteresirane v 
akcijo odstranjevanja. 

Odziv ni bil velik, a je pet pro-
stovoljcev odstranjevalo am-
brozijo ob cesti Srebrnik- Bi-
strica ob Sotli, kjer so nabrali 
polno prikolico te alergene 
rastline, je povedala člani-
ca društva Mirela Kunst. Evi-
dentirali so več rastišč, saj je 
rastlina izredno prilagodljiva, 
opozarjajo pa na množična 
rastišča ob lokalnih cestah, ob 
cesti na Sv. gore, proti Orešju 
in Bizeljskem.  
Še enkrat so opozorili, da je 
maja letos pričel veljati za-

Ponovno	nad	ambrozijo	

V akciji odstranjevanja ambrozije ob vpadnicah v 
Bistrico ob Sotli (foto: TD Bistrica ob Sotli)

PROIZVODNJA – JULIJ 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2010

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 3 KOEL 21 350 360 400 22 100 2 2

PB 4 KOEL 11 350 96 400 73 100 0 2

PB 5 KOEL 25,4 350 110,8 400 53,6 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

524.180 9 9

SROMLJE - TD Sromlje je 9. 
avgusta organiziralo akcijo 
zatiranja ambrozije. Aktiv-
nosti so se izvajale v vseh 
šestih vaseh KS - Sromlje, 
Silovec, Curnovec, Volčje, 
Oklukova gora in Zgornja 
Pohanca. Akcije se je ude-
ležilo 25 članov društva. 

Ker je ambrozije največ ob 
javni cesti, smo jo večino 
tudi pokosili. Bil je še pravi 
čas, ker rastlina še ne cve-
ti. Opozoriti je potrebno 
upravljalca regionalne ce-
ste, po kateri poteka del Bi-
zeljsko–sremiške vinsko turi-
stične ceste, da poskrbi za 
pravočasno košnjo pred cve-

Tudi	v	Sromljah	zatirali	
nadležno	ambrozijo

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
V Kostanjevici na Krki so 
14. avgusta opravili z edi-
no otvoritvijo v okviru le-
tošnjega občinskega prazni-
ka – odprli so nov lesen most 
preko potoka Studena ter 
mostiček za pešce v bližini. 

Star dotrajan most je julija 
podrlo in v pičlem tednu dni 
zgradilo novega podjetje Tr-
šinar iz Prekope, les zanj pa 
je darovala Škofija Novo me-
sto, zato se je otvoritve ude-
ležil in most blagoslovil no-
vomeški škof msgr. Andrej 
Glavan. Občina Kostanjevi-
ca je za nov most prispevala 
50 tisoč evrov. Čeprav maj-
hen je most zelo pomem-

Nov	studenski	most

Most so odprli izvajalec del Sandi Tršinar, škof Glavan 
in župan Pustoslemšek.

kon o spremembah in dopol-
nitvah zakona o zdravstve-
nem varstvu rastlin, ki nalaga 
imetnikom zemljišč, da za-
trejo ambrozijo oz. da na 
zemljiščih, ki so v njihovem 
upravljanju, zagotovijo od-
stranjevanje ambrozije ozi-
roma še posebej obvestijo 

o tem podjetja, ki izvajajo 
komunalne storitve oziroma 
skrbijo za te površine. Njeno 
odstranjevanje mora biti pra-
vočasno, pred cvetenjem oz. 
tvorbo semen, primeren čas 
pa je zdaj, v poznem poletju, 
ko je rastlino tudi lažje pre-
poznati. S. V. 

tenjem ambrozije. Z akcijo 
smo želeli aktivirati tudi dru-
ge krajane, saj bo zatiranje 

ambrozije učinkovito le, če 
se ga bo izvajalo na širšem 
območju. A. Kranjčič

ben predvsem za prebivalce 
gorjanskih vasi, ki jim most 
predstavlja vstop v občin-
sko središče, ter za šolarje, 

ki preko njega hodijo v bli-
žnjo osnovno šolo, je pouda-
ril župan Mojmir Pustoslem-
šek.  P. P.

BREŽICE - Občina Brežice v 
zadnjih treh letih intenzivno 
vlaga sredstva v ureditev me-
stnega jedra Brežic. Zavod za 
podjetništvo in turizem Bre-
žice izvaja v sklopu operacije 
»Ureditev starega mestnega 
jedra«, v sodelovanju z Občino 
Brežice, projekt »Vodenje čez 
mesto«, s katerim se ta ope-
racije tudi zaključuje. Projekt 
je razdeljen na več segmentov, 
od katerih sta se dva pričela 
izvajati v teh dneh. Segment 
trajnega označevanja arheolo-
ških izkopanin se je začel v to-
rek, 17. avgusta. Od takrat na-
prej je potrebna delna zapora 
cestišča na Cesti prvih borcev 

Delna	zapora	ceste	v	Brežicah

pri sodišču in brežiškem gradu 
ter popolna zapora Kržičniko-
ve ulice v Brežicah. Območja 
ne bodo zaprta ves čas, ampak 
se bo zapora začela pri sodi-

šču, nato bo zapora prestavlje-
na na Kržičnikovo ulico. Zadnja 
zapora bo pri brežiškem gradu. 
Dela bodo zaključena najpo-
zneje do 16. septembra 2010.
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ARTO - V začetku avgusta je svoj častitljiv jubilej praznova-
la naša krajanka Marija Lakner z Arta. Kljub svojim devet-
desetim letom je gospa Marija trdnega zdravja in še vedno 
pridnih rok. Zanimal nas je recept za takšno življenje in od-
govor je bil:« Trdno delo in pošteno življenje.« Ob tej prilo-
žnosti so jo obiskali in skromno obdarili; predsednik KS Stu-
denec Janoš Janc, predstavnika KODI Studenec Peter Rupar 
in Darko Metelko ter aktivistka KORK Studenec Bernarda 
Janc. Vsi smo gospe Mariji zaželeli, da bi bila še dolgo tako 
optimistična, zdrava in vedno tako nasmejana.  B. Janc

KRŠKO - Društvo Izvir iz Krškega je tudi letos organiziralo 
zdaj že tradicionalni poletni tabor za otroke in mladostnike 
od 7. do 17. leta starosti v avtokampu Katra v Vinici ob reki 
Kolpi. Letošnji tabor je potekal od 11. do 16. julija, udele-

žilo pa se ga je 26 otrok in mladostnikov. Poglavitni namen 
tabora je bil, da so se otroci in mladostniki družili med se-
boj, da so sklepali nova in utrjevali stara prijateljstva, da 
so aktivno preživljali svoj čas v različnih športnih aktivnostih 
in se preizkusili v različnih ustvarjalnih delavnicah. Program 
poletnega tabora v Vinici je bil zelo uspešen, pester in zani-
miv, saj ga je pripravljalo 11 mentorjev. K uspešnem taboru 
je pripomoglo tudi sončno in vroče vreme.  M. Kolar

RAKA - Nekoliko megleno nedeljsko jutro nas ni zmotilo in okrog 
osme ure se je že prikazalo sonce, ki je napovedoval lep dan, 
napovedoval pa je tudi 1. srečanje starodobnikov na Raki, ki 
smo ga v počastitev krajevnega praznika organizirali člani turi-
stičnega društva Lovrenc Raka. Odlična in zanimiva prireditev, 
ki je potekala od 8. ure daje na šolskem igrišču, je ob starodob-

nih vozilih privabila tako število obiskovalcev, da je obisk pre-
senetil tudi največje optimiste. Za ljubitelje starodobnikov in 
ostale obiskovalce, je bil blišč stare kovine, ki se je lesketal pod 
sončnimi žarki, prava paša za oči. Po slovesni maši so udeležen-
ci srečanja vžgali svoje lepotce in se odpeljali na panoramsko 
vožnjo po okolici Rake. Po vrnitvi z vožnje pa smo zanje pripra-
vili brezplačen golaž in pijačo. Prireditev je potekala ob zvo-
kih domačih fantov, ki so dodatno poskrbeli za veselo vzdušje 
in medsebojno druženje. Ob željah po ponovnem snidenju, si v 
društvu želimo, da nam naslednje leto uspe privabiti še večje 
število starodobnikov. A. Cimerman

LISCA - 7. in 8. avgusta je društvo jadralnih padalcev Kondor 
iz Radeč organiziralo že 19. Paralisco zapored. Kljub muha-
stemu vremenu se je na Lisci zbralo okoli sto jadralnih pa-
dalcev iz vse Slovenije, ki so še posebej v nedeljo uživali v 

dobrih pogojih za jadranje. Veseli tudi dejstvo, da se je na 
Lisci zbralo veliko število obiskovalcev, ki so uživali ob po-
gledu v nebo, posejano z raznobarvnimi padali. Naslednje 
leto, ko bo na Lisci že jubilejna 20. Paralisca, pa organizator 
obljublja pravo „fešto“. Fotogalerija na www.posavje.info.
 J. M.

RAKA - V okviru praznika KS Raka je 6. avgusta  Društvo upo-
kojencev Raka organiziralo pohod po raških gričih. Okoli 50 
pohodnikov se je z dobro voljo v nahrbtnikih podalo z raškega 
trga mimo prangerja (sramotilnega kamna) do raškega gradu, 

nato mimo zidanic in vinogradov, čez travnike in skozi goz-
dove. Po postanku v zidanici, kjer jih je sprejel in pogostil 
predsednik KS Raka Silvo Krošelj, so pot nadaljevali do Hu-
mekove domačije. Martin Humek je bil čebelar in sadjar, pi-
sal je strokovno literaturo in urejal časopise. V njegovi hiši 
v Gradišču živi hčerka Dragica, ki skrbi za lepo urejeno oko-
lico. Po kratkem kulturnem programu so pod spominsko plo-
ščo Martinu Humeku položili cvetje. Po zvokih Čebelarja jih 
je vodnik Franc Bakšič popeljal še na »raško plažo« čez Vinji 
Vrh nazaj na Rako, k cvičkovem hramu na malico.
 S. Turk

90	let	Marije	Lakner Poletni	tabor	Društva	Izvir

Prvo	srečanje	starodobnikov	

Starodobniki so pritegnili staro in mlado.

Dobro	obiskana	Paralisca

Pohod	po	raških	gričih

Pohodniki na raškem gradu

SENOVO - Ana Škoberne se je rodila 25. junija leta 1920 
v družini Moškon na Senovem. Na srečanju sorodnikov in 
prijateljev v podboškem gostišču Kerin je prvo julijsko ne-
deljo proslavila svoj 90. življenjski jubilej. 

Ob prijetnem klepetu so se od-
vijali spomini na pretekla leta, 
ko je kot delavka v nekdanjem 
podjetju Rudnik Senovo delala 
v »vaš hali«, kuhala rudarskim 
„puršem“, pospravljala, pra-
la, čistila. Beseda je nanesla 
tudi na težke čase med dru-
go svetovno vojno. Družino si 
je ustvarila z Jožetom Pleter-
skim in rodila sina, ki sta ga 
prav tako poimenovala Jože. 
Mož je padel v borbi na Bohor-
ju in tako je ostala sama z ma-
lim otrokom. A volje in življenjske energije ji ni zmanjkalo. 
Veljala je za delavno in pogumno žensko, dobro po srcu, ki 
je mnogim otrokom in tudi drugim ubogim ljudem v rudni-
ški koloniji ponudila dobrote iz svoje kuhinje. Delo in skrb 
za otroka jo je gnala naprej in ponovno se je poročila ter za 
življenjskega tovariša izbrala Stanka Škoberneta. Dom so si 
zgradili na Senovem in dočakala sta upokojitev. Usoda ji je 
za vedno iztrgala tudi drugega moža, tako živita sama s si-
nom. Pri svojih častitljivih letih opravlja še vsa gospodinj-
ska dela in ureja dom. Mnogi sorodniki in prijatelji jo radi 
obiskujejo, k njej prihajajo kot na svoj dom, saj je še vedno 
polna dobre volje in vedre energije.  V. M.

90-letnica	Ana	Škoberne

Stanko in Ana Škoberne

V juniju sta med svojimi najdražjimi praznovala 
biserno poroko Jože in Jožefa Zupan iz Podgorja. 
Pri domači kapeli je obred opravil in podelil božji 
blagoslov župnik iz Zabukovja. Ob tem redkem jubileju 
jima iskreno čestitamo! BREŽICE - Brežiški planinci so si za letošnji potovalni planinski 

tabor, potekal je od 31. julija do 9. avgusta, izbrali makedon-
ske gore. Tridesetim domačim članicam in članom se je priklju-
čilo še deset predstavnikov iz društev Videm Krško, Kum Trbo-
vlje, Litija, Celje Matica, Rimske Toplice ter Pošta in Telekom 
Ljubljana in Novo mesto. Osvojili so Titov vrh (2747 m) na Šar 
planini, najvišji vrh Makedonije Veliki Korab (2764 m), Pelister 

(2601 m) nad Bitolo in vrh Galičice, Magaro (2288 m), od koder 
se ponuja pogled hkrati na Prespansko in na Ohridsko jezero. 
Povzpeli so se do Vevčanskih izvirov in se zaustavili ob Mavro-
vskem jezeru. Makedonija ponuja izjemne kulturne in zgodovin-
ske spomenike, ki jih noben popotnik po tej državi, članici EU, 
ne more obiti. Tako so si med drugim ogledali Skopje, Prilep, 
Bitolo in  starodavno rimsko Heraklejo, Sveti Naum z izvirom 
reke Črni Drim, Ohrid, Strugo in samostan Sveti Jovan Bigorski. 
Vsebinsko bogato potovanje je organiziral in vodil predsednik 
Tone Jesenko.  M. Jesenko

Brežiški	planinci	tokrat	
v	makedonskih	gorah

S poti na Veliki Korab, 2764 m (foto: M. Tokić)

VELIKE MALENCE – Na prireditvenem prostoru ob reki Krki 
je minuli vikend potekalo tradicionalno, že 18. motoristič-
no srečanje v organizaciji Moto kluba Škorpijon. Največjega 
shoda motoristov v Posavju se je kljub muhastemu vremenu 

udeležilo na stotine motoristov iz vseh koncev Slovenije in 
tudi iz tujine, jekleni lepotci in spremljevalni program pa je 
pritegnil tudi številne zabave željne nemotoriste. Na odru so 
se zvrstile skupine Štrombringer, The Pulse, Atomsko skloni-
šte, Broken Arrow, Uranium Pills in legendarna country za-
sedba Plava trava zaborava, organizirali so blagoslov motor-
jev in turistično vožnjo po Posavju, vedno zabavne klubske 
moto igre, oba večera seveda ni šlo brez gole ženske kože, 
kot se za moto srečanje menda spodobi.  P. P.

Moto	srečanje	na	Velikih	
Malencah

BRESTANICA - Na gradu Raj-
henburg je 14. avgusta že 13. 
leto zapored potekalo držav-
no prvenstvo harmonikark z 
diatonično harmoniko, ki ga 
organizira Turistično društvo 
Brestanica v sodelovanju s tu-
ristično agencijo BooM Krško. 
V konkurenci 19 harmonikark, 
ki so morale zaigrati po dve 
skladbi, eno ljudsko in eno na-
rodnozabavno, je leto držav-
na prvakinja postala 22-letna 
Teja Ljubič iz Javorja, dru-
go mesto je osvojila 15-le-
tna Sandra Murgelj iz Starin 
pri Otočcu in tretje 11-letna 
Ana Jesenovec iz Stare Loke 
pri Škofji Loki. Občinstvo je za 
najprikupnejšo tekmovalko iz-
bralo 11-letno Barbaro Kropovšek iz Rečice ob Savinji. Med 
tekmovalkami sta bili tudi dve iz posavskih krajev: 13-letna 
Tadeja Mrgole iz Konjskega pri Boštanju in 16-letna Martina 
Zorenč iz Trebč pri Bistrici ob Sotli. Prireditev si je ogleda-
lo lepo število obiskovalcev. P. P., foto: J. M.

Najboljše	„frajtonarke“	znova	
na	brestaniškem	gradu

Meh je raztegovalo 19 
harmonikark vseh 
generacij.

Šport v Posavju
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KRŠKO - Jožica Petrišič, čla-
nica Likovnega društva Oko 
Krško, je v hlad svojega cve-
točega in z umetninami obo-
gatenega domačega vrta po-
vabila skupinico najmlajših 
prijateljev in z njimi delila 
skrivnosti ustvarjanja z gli-
no. Skupinici v starosti od 9. 
do 12. let je zadala nalogo iz-
delave kokošk oz. petelinov, 
ker je dejala, gre za komple-
ksen model, primeren za za-
četnike, brez udov. Nastala je 
velika kokošja družinici, kot 
dokazuje fotografija, in ne-
kaj kroglic za ogrlice. Zdaj se 
morajo male mojstrovine su-
šiti okoli mesec dni, nato jih 
bodo spekli in se ponovno do-

Mladi	ustvarjali	v	hladu	
umetničinega	vrta

Petrišičeva (v ozadju levo) 
je nesebično ponudila svoj 
dom kot kiparski atelje.

BREŽICE – V brežiški porodnišnici so zadnjega julija zabe-
ležili 18 odstotkov porodov več kot leto poprej, ko je bilo 
v tem času 225 porodov. Med 273 porodi prednjačijo deč-
ki, saj se jih je rodilo 147, medtem ko je luč sveta zagle-
dalo 126 deklic.

Glavna medicinska sestra Ginekološko porodnega oddelka 
Splošne bolnišnice Brežice Metka Glogovšek je še pojasnila, 
da je pri porodih sodelovalo 152 očetov, za samske mamice 

se je opredelilo 25 porodnic, v zakonsko družinsko skupnost 
pa je v tem obdobju vpisanih 110 novorojenčkov. V sloven-
skem merilu je leta 1995 pri porodih sodelovalo 25 odstot-
kov očetov, leta 2008 pa že 72 odstotkov. Slovenska statistika 
tudi kaže, da je bilo leta 1987 v zakonu rojenih nekaj nad 78 
odstotkov otrok, leta 2008 pa le še 47 odstotkov. Povprečna 
starost matere v Spodnjeposavski regiji je ob prvem porodu 
skoraj 29 let, oče pa šteje skoraj 32 let. Porodnice iz breži-
ške porodnišnice odhajajo domov četrti dan po porodu, po 
porodu s carskim rezom pa šesti ali sedmi dan. 

Glogovškova je še dejala, da je porodnišnica v pridobiva-
nju certifikata novorojenčku prijazne porodnišnice, ki naj bi 
ga prejeli že jeseni, vsi zaposleni so opravili tečaj spodbu-
janja in podpore dojenju, ki ga organizira nacionalni odbor 
za spodbujanje dojenja UNICEF Slovenija, v letošnjem letu 
so organizirali šolo za starše, ki je zelo dobro obiskana. Pri-
pravljene pa imajo že načrte za adaptacijo prostorov, lani 
so prenovili in posodobili ginekološko ambulanto in dodatno 
uvedli ambulanto za nosečnice.  M. Kalčič

Skoraj	za	petino	več	porodov	
kot	lani

Z leve: 28-letna Tanja Mežič iz Velike vasi s sinkom 
Luko, Metka Glogovšek in 34-letna Simona Lopatič iz 
Brestanice s hčerko Živo

Majhni otroci vedno radi ri-
šejo. Tudi Gregor ni bil ta iz-
jema. Že od otroštva je zelo 
rad ustvarjal. Že na začet-
ku se je videlo, da ima čut 
za to. Njegove risbe in slike 
so bile nekaj posebnega, ne-
kaj več od ostalih. V osnov-
ni in srednji šoli se je to iz 
dneva v dan samo še potr-
jevalo. V gimnaziji je za-
čel risati večje slike, hodil 
je tudi k likovnemu krožku. 
Vse njegove poteze je budno 
spremljal profesor Alojz Ko-
nec, ki je bil najzaslužnej-
ši za to, da se je Gregor na 
koncu srednje šole odločil za 
študij na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje v 
Ljubljani. „Bil je kot policist 
v križišču, ki me je usmeril 
na pravo pot, za kar sem mu 
zelo hvaležen,“ pravi. Tudi v 
osnovni šoli ga je učiteljica 
likovnega pouka vedno po-
hvalila in mu dejala, da ima 
velik potencial.

Poleg slikarstva ima Gregor 
še eno veliko ljubezen – atle-

Umetnik	z	veliko	začetnico
RAČJA VAS – Gregor Smukovič, doma iz Račje vasi, je povsem običajen fant, vendar če bi videli vse nje-
gove slike, ki jih je do sedaj ustvaril, bi verjetno rekli, da je vseeno nekaj posebnega. 21-letni študent 
slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je vsekakor eden večjih posavskih talentov, 
če ne celo največji.

tiko. Vendar pa je bila prav 
slednja neke vrste vzrok, da 
se je odločil za študij slikar-
stva, saj mu je konec 2. le-
tnika gimnazije  poškodba za 
kar nekaj časa onemogočila 
trening. S tem je dal pred-
nost slikarstvu. Letos je tako 
uspešno končal tretji letnik, 
po njegovih besedah pa se 
je v teh treh letih ogromno 

naučil in „izpilil svojo tehni-
ko“, kajti ob koncu srednje 
šole še ni vedel prav veliko. 
Tudi sedaj še ne ve natanč-
no, kam ga bo pot vodila po 
diplomi. Pravi, da bi se rad 
specializiral v slikarstvu, za-
nimata pa ga tudi film in re-
žija, zato se še ni povsem 
odločil.

Do današnjega dne je ustva-
ril že veliko slik, najljubša 
mu je figuralna umetnost, 
najraje pa slika z oljem na 
platnu. V prihodnosti bi se 
rad osredotočil na klasično 
slikarstvo, saj so njegove sli-
ke zelo realistične in klasi-
cistične. Njegova vzornika 
sta italijanska in francoska 
umetnika Caravaggio in Bo-
uguereau, od katerih se uči. 
Trenutno za cerkljansko žu-
pnijo slika prizore iz Svetega 
pisma. Ena od teh slik je tudi 
Samson, ki mu je po njego-
vem mnenju najbolje uspe-
la. Ustvarja tudi že slike po 
naročilu, še posebej portrete 
in motive iz narave. Njegovi 
domači so ga že od začetka 
vedno spremljali pri njego-
vem delu in mu tudi poma-
gali, saj so večkrat že bili 
„modeli“. Razmišlja tudi, 
da bi imel razstavo na dolo-
čeno temo, prav tako pa je v 
načrtu atelje, kajti v doma-
či kuhinji je res težko slikati.

Gregor ima svojo spletno stran 
(www.gregorsmukovic.com), 
kjer si lahko vsakdo ogleda 
njegove slike. Na zanimiv na-
čin pa slikarstvo primerja z 
atletiko. „Če v atletiki pred-
časno končaš, veliko izgubiš. 
V slikarstvu pa ni tako. Če 
končaš, ostaneš na istem in 
ničesar ne izgubiš.“ Še sreča, 
da se je odločil za slikarstvo. 
 Rok Retelj

Gregor Smukovič ob svoji sliki svetopisemskega 
Samsona

BREŽICE - V Mladinskem cen-
tru Brežice so 10. avgusta 
zaključili že četrti tabor Zo-
isovih štipendistov, ki so ga 
poimenovali Etno hop 2010. 
Na zaključni prireditvi je 20 
mladih štipendistov iz vse 
Slovenije, posavskih dijakov 
ni bilo, zapelo in zaplesalo in 
tako prikazalo osvojeno zna-
nje iz sodobnih in tradicional-
nih plesno-glasbenih dožive-
tij z deset dnevnega tabora. 
Mladi so v daljšem filmu, ki 
ga je pripravil Jernej Agrež, 
izkazali zadovoljstvo nad po-
tekom tabora in delavnicami, 
pa tudi aktivnim preživlja-
njem prostega časa. Staršem 
in obiskovalcem zaključne 
prireditve pa prikazali osvo-
jeno znanje. Vodja tabora 
Nataša Kalin je bila vesela, 
da je skupina zadihala od pr-
vega dne, bila zelo poveza-
na in ustvarjalna. Prepričana 
je, da je najdragocenejša iz-
kušnja tabora nekaj osvoje-

V	MC	Brežice	izvedli	četrti	
Zoisov	tabor	

nih novih veščin in nova pri-
jateljstva.
Na tokratnem taboru so ude-
leženci pod mentorstvom 
Marina Kranjca iz Bertokov 
ustvarjali v delavnici ljud-
skega plesa in izdelali ljud-
ska glasbila, na katerih so za-
igrali na zaključni prireditvi, 
Jerneja Rožman in Sara Le-

vičar iz Plesnega društva Ima-
ni pa sta jih popeljali v sodob-
ni ples in hip hop, tako da se 
je pod isto streho plesal hip 
hop in igrala harmonika, kar 
so znali dobro povezati. Ti 
mentorji so bili z njimi vse 
dni, v ostalih delavnicah pa 
so se jim pridružili tudi šte-
vilni drugi.  S. Vahtarič

Udeleženci tabora na odru  

bili, da se odločijo, kako jih 
bodo dokončali. Otroški prst-
ki so se z glino, teh je Petri-
šičeva pripravila več vrst in 
barv, srečali že v šoli, druga-
če pa ne. Na delavnici v pr-
vih dneh avgusta so sodelova-
li Gal Kovačič, Maja Levstik, 
Veronika Levak, Anja Gorjup 
in njena babica Ema Gorjup. 

Petrišičeva je izpostavila pro-
blem prostorov društva Oko 
v Valvasorjevi hiši, saj še ni 
pogodbe med občino in dru-
štvom in prostor ni predan v 
uporabo, a bi za tovrsten pre-
nos znanja na mlade, ki ga je 
Petrišičeva pripravila zastonj, 
bil zelo pripraven.  S. V. 
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Res je, poletje polno presenečenj se oči-
tno nadaljuje, mraz izmenjujoč se s težkim 
toplim zrakom je že kar stalnica in te hitre 
spremembe vplivajo na naše počutje in seve-
da naše cvetje. Kličete nas, nam pišete in ža-
lostno ugotavljate, kako vam jo je to in ono 
neurje zagodlo, vi pa ste se letos želeli pri-
družiti naši akciji. A nič ne skrbite, v kolikor 
ste uspeli svoje vrtove in balkone slikati pred 
naravno ujmo, bodo že fotografije dovolj zgo-
vorne za izvedbo našega izbora. 

Ko nam pišete, je nit vaših besed pravza-
prav ena: cvetje vam vsakodnevno prežene 
neprijetne misli, utrujenost, olajša bolezni in 
ostale tegobe. V prvi vrsti je cvetje vaše, za 

vašo dušo, šele nato je okras vašega doma in 
ravno zato vam vrača toliko veselja. Sodelujo-
či v izboru si življenja brez cvetja ne znate več 
predstavljati, poglejmo si skupaj, kdo ste tisti, 
ki vam ni težko do poznih nočnih ur prenaša-
ti sem in tja kantice z vodo, pobirati ovenele 
cvetove, preučevati bolezni rastlin in ustvar-
jalno olepševati okolico: Fanika Borštnar iz 
Tržišča je prepričana, da je »Surfinija - kra-
ljica cvetlic«, zato te enoletnice krasijo njen 
balkon, z njo pa se gotovo povsem strinja tudi 
Ljubica Novoselič iz Nove vasi pri Mokricah, 
ki je svoje balkonske lepotice poimenovala 
»Cvetoče surfinije«. Pa pojdimo proti Ra-
dečam – Jožefa Knez z Brunške gore pravi, 

da cvetje polepša in oživi vsakršen kotiček, 
njen balkon pa nosi prijetno ime »Lepota v 
preprostosti«, v Krajnih Brdih pri Blanci 
Marijana Hlebec uživa v »Cvetoči simfoni-
ji barv«, hišo Ane Jelančič iz Sevnice pa je 
pred neusmiljeno točo krasila razgibana »Ze-
lena zavesa«. Vladka Degen z Bizeljskega je 
pričarala »Pravljični mix poletja« na svo-
jem balkonu, Anici Kodrič iz Župeče vasi je 
všeč preprostost v oblikah in barvah, v izbor 
za najlepši vrt je prijavila svoj »Cvetoči raj«, 
Cicilija Rot iz Dolenje Pirošice pa lahko spo-
čije misli in oči v posebnem kotičku, ki ga je 
poimenovala »Moj mali park«. Vida Femec 
iz Krškega bi okolico svoje hiše prav tako lah-

Cvetoče surfinije Lepota v preprostosti Raj doma

Moj cvetoči dom Cvetoči otok Moj mali park

Dišeča pot do mojega domaCvetoča simfonija barv Cvetoči raj

Pravljični mix poletja Surfinija - kraljica cvetlic Zelena zavesa

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
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ko poimenovala s parkom, nadela pa je ime 
»Moj cvetoči dom«. Če boste želeli pobegni-
ti na lepše, lahko ponovite za Katarino Klav-
žar s Senovega, ki si je doma ustvarila svoj 
lastni »Cvetoči otok«, če pa zamižite in se 
prepustite svojim čutom, vas bo »Dišeča pot 
do mojega doma« pripeljala do hiše Jožice 
Hribar na Senovem. Da si je z veliko ljubezni 
mogoče ustvariti »Raj doma«, dokazuje tudi 
Branko Videnič iz Brežic. 

V naslednjih številkah bomo objavili tudi 
več podrobnosti te cvetoče akcije, naj tokrat 
samo dodamo v pojasnilo, da vsi tisti, ki ste 
že bili nagrajeni v našem izboru lansko leto, 
letos ne morete sodelovati v izboru v isti ka-
tegoriji. Če ste torej lani dobili eno izmed na-
grad ali pohvalo za »najlepši balkon«, se lah-
ko letos prijavite le v kategoriji za »najlepši 
vrt«, v kolikor skrbite tudi zanj in obratno. 
Kljub temu, da nekateri tako ne sodelujete 
v uradnem izboru, pa smo zelo veseli vaših 
fotografij in pisem, dragi prijatelji, saj po-
novno dokazujete, da vaš trud ni nikakršna 
muha enoletnica, ampak način življenja, ki je 
vreden posnemanja. Ob tej priložnosti še en-
krat hvala vsem lanskim sodelujočim, ki ste z 
nami naredili prve korake te posebne akcije, 
ki združuje Posavje v lepem!

V nadaljevanju ne spreglejte simpatične-
ga prispevka iz celjske Šole za hortikulturo 
in vizualne umetnosti, morda tako dobite še 
kakšno idejo za poživitev vrta. 

Toliko za tokrat, zdaj pa naj spregovorijo 
fotografije, ki so nam jih iz najrazličnejših 
koncev Posavja poslali naši ljubiteljski vr-
tnarji. 

Do naslednjega branja vam želimo veliko 
prijaznih trenutkov,

 Uredništvo

Se kdaj vprašate, zakaj vam gre na vrtu vse narobe, 
sosedom pa prav nič? Povem vam, vsega so krivi palčki. 
Ti veseljaki krepkih ličk, prikupnih noskov in obilnih za-
dnjic kraljujejo na sosednjih vrtovih. Pazijo na gredice 
in rastline, skrbijo, da je vse pravočasno postorjeno in 
skrbno čuvajo vse skrivnosti dobrega vrtnarjenja. Vrtovi 
pritegnejo poglede zavistnih mimoidočih in priznajte, 
če ne bi bilo palčkov, bi šli kar mimo. V nekaterih ureje-
nih vrtovih se seveda bitjeca skrivajo pod velikimi listi, 
namesto njih pa vidimo zajčke, pisane vetrnice ipd.

Pa poglejmo nekaj strogih tajn, do katerih se je doko-
pal človeški rod.

1. Plevel je vse nezaželeno, kar raste na gredicah. To 
pomeni, da je lahko plevel tudi korenček v gredi 
solate. Ampak resnično neuporabne plevele mora-
mo odstraniti pred cvetenjem. Koreninskih pleve-
lov (npr. slak) se ne lotite z okopavanjem, ampak z 
vztrajnim puljenjem, saj verjetno ne želite z motiko 
korenin razsekati in ga razmnožiti. Ali pač?

2. Zalivanje trate poleti je bolj učinkovito enkrat te-
densko z več vode kot vsakodnevno kratkotrajno na-
makanje. Korenine naj se razrastejo v globino, kjer 
bodo same poiskale vodo. Saj veste, voda odteka 
globlje, pa naj gredo korenine za njo. Vaš račun bo 
nižji, če črpate vodo iz omrežja.

3. Če mislite, da imajo vse rastline rade dovolj prosto-
ra, se motite. Agapanthus – modra ali afriška lilija je 
trajnica, ki najlepše cveti, če so korenine stlačene 
v loncu.

4. Premočno poletno sonce lahko opeče tudi jabolka, 
ne samo naše kože. Mnogo listov na drevesu s foto-
sintezo skrbi za prehranjenost plodov in jih delno 
zakriva. Jeseni moč sonca slabi, za obarvanost pa 

14 dni pred obiranjem porežemo vejice, ki plodo-
ve preveč senčijo. Jabolka postanejo rdeča, vendar 
tega ne pričakujte pri sortah zlati delišes, mutsu ali 
granny smith.

5. Vam je všeč cvetoča živa meja? Kaj pravite na hi-
biskus? Ko odcveti, napravi navzgor obrnjene glavi-
ce z mnogo semeni. Septembra semena naberite in 
če se ne iztrese, imate čas še vsaj do zime. Zgodaj 
spomladi sejte v lončke na okensko polico, kali v 14 
dneh okrog 70 %. Ne škodi, če seme shranite v hla-
dilniku, le označite vrečico, da je kdo ne vrže proč. 
Mraz v semenu uniči snovi, ki zavirajo kalitev. 

6. Če boste pozorno opazovali, bo na vašem vrtu zrasla 
morda kakšna rastlina, ki se bo razlikovala od osta-
lih po izgledu ali kako drugače. Palčki ali ne, pred 
vami je verjetno kakšna mutacija. Ne zavrzite je. 
Kdor jo prepozna in v njej vidi vir zaslužka ali slave, 
jo bo razmnožil. Že zavist sosedov je lahko dovolj, 
kot npr. moja malo poznana in redka zelena vrtnica, 
ki sem jo kupila. 

7. Jeseni boste večino pridelkov na zelenjavnem vrtu 
pobrali in le pobahajte se z njimi. Četudi nimate 
buč velikank, z domišljijo ustvarite živahnost, po 
kateri opustošen vrt kar kliče. 

Kot do sedaj naj vam bo vrt v veselje 
v vseh letnih časih in ko se utrudite, 
naj vam nariše nasmeh na usta starej-
ša Čapkova knjižica Vrtičkarjevo leto 
ali oblikovanje hudomušnega palčka iz 
gline.

 Besedilo: Barbara Pajk
 Šola za hortikulturo in vizualne 

umetnosti Celje

Vsega so krivi palčki

Lesena zajčka

Agapanthus

Rosa chinensis 'Viridiflora'

Jesenski pridelki

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 6

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)

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

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

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

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

Ne pozabite
priložiti fotografij!
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DUO HARMONIK
koncert iz cikla AKUSTIKA

Miha Debevec – 
diatonična harmonika
Tomaž Rožanec – 
koncertna harmonika

petek, 20.8., ob 20. uri,
atrij MESTNEGA MUZEJA KRŠKO

(avla KDK v primeru dežja, ob 20.15)

Nikino glasbeno nadarjenost 
so odkrili že zelo zgodaj, za-
radi česar je začela predšol-
sko glasbeno vzgojo obisko-
vati že pri štirih letih. Leto 
kasneje je začela informa-
tivno igrati violino pri prof. 
Vladimirju Zlatku Sveraku, 
nakar je s šestimi leti na-
daljevala pouk violine kot 
učenka 1. letnika Glasbe-
ne šole Brežice. Do sedaj se 
je že dvakrat udeležila med-
narodnega revijalnega dela 
»Etide i skale« v Zagrebu, 
kot solistka igra s citrarskim 
orkestrom GŠ, od 7. leta pa 
je tudi članica godalnega in 
simfoničnega orkestra GŠ. 
Letos kot gostja nastopa na 
solističnih koncertih Lare Ri-
mac, v teh poletnih dneh pa 
je za njo in pred njo še kar 
nekaj koncertov. Po nastopu 
v Leskovcu pri Krškem je 29. 
julija namreč koncertirala 
tudi na gradu Mokrice.

Belo-črne tipke je začela že 
s petimi leti preigravati tudi 

Nika	in	Špela	navdušili
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Ob zvokih mlade, komaj 9-letne violinistke Nike Povšič iz Brežic, ki jo je na kla-
virju spremljala pianistka Špela Troha, je v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem 26. julija izzvenel dru-
gi Anin glasbeni večer.

Špela Troha iz Krškega. Do 
sedaj je, danes 19-letna štu-
dentka Akademije za glasbo 
v Ljubljani, nastopila že na 
številnih samostojnih kon-
certih in recitalih, izredno 
prizadevnost in nadarjenost 
pa potrdila tudi z vrsto na-
grad na regijskih, državnih in 
mednarodnih tekmovanjih. 
Sicer pa je Špela v lanskem 

letu preje-
la Škerjanče-
vo nagrado za 
izjemne štu-
dijske uspehe 
in zasluge pri 
umetn i škem 
uveljavljanju 
l j u b l j a n s k e 
Srednje glas-
bene in bale-
tne šole. 

Po nastopu vi-
olinistke Nike 
Povšič in pia-
nistke Špela 
Troha, ki ju je 
zbranemu ob-

činstvu predstavila modera-
torka Branka Jenžur, Kul-
turno društvo Leskovec pri 
Krškem in Župnija Leskovec 
vabita že na tretji Anin ve-
čer, na katerem sta 17. av-
gusta zaigrala kitarist Aljaž 
Cvirn iz Celja in še en nadar-
jen glasbenik iz domačih lo-
gov, klarinetist Domen Marn.
 Bojana Mavsar

Danes 9-letna Nika igra violino že od 5. 
leta starosti.

KRŠKO – 23. julija je Kulturni dom Krško v okviru cikla 
Akustika, ki ga sofinancira kulturno ministrstvo, v atriju 
krškega Mestnega muzeja pripravil koncert Slovenskega 
tolkalskega dua v zasedbi marimbistov Jožeta Bogolina 
in Simona Klavžarja (na fotografiji), ki sta zbrane s 
svojim nastopom več kot le navdušila.  M. K. 

BREŽICE – Zavod za podjetništvo in turizem (ZPT) Brežice 
je za mesec avgust pripravil festival mednarodnega ulič-
nega gledališča Ana Desetnica, ki se bo dogajal v mestnem 
parku pri Mladinskem centru Brežice. 

Kot pravi v. d. direktorice ZPT Brežice Vesna Savič, je festival 
organiziran z namenom, da bi občanom popestrili in oživili po-
letne dni, festival pa se letos prvič seli iz Ljubljane in je prvič 
tudi v Brežicah. 9. avgusta so v mestnem parku številni spremlja-
li predstavo z akrobacijo in žongliranjem človeka leoparda kot 
lika iz risanke, ki ga je poistovetil Gavin Hay iz Avstralije in nav-
dušil občinstvo s svojo spretnostjo.

Sicer pa bo v mestnem parku zanimivo in živahno še v soboto, 
21. avgusta, ko se bo na igrišču pri McB ob 11. uri z monociklom 
predstavil Marco Renz, v mestnem parku ob 12. pa slovenski 
Bimbo teater s Štefko & Poldko s predstavo Grema smučat. Če-
trtek, 26. avgusta, prinaša festival tri dogodke: v atriju pri McB 
bo ob 17. uri Drago Zadnikar predstavil igrala iz odpadnih, za-
vrženih materialov, v atriju bo ob 19.30 moč spremljati Gledali-
šče Ane Monroe s predstavo Kletka ter na istem mestu ob 20.30 
še predstavo s pirotehniko Zorana Vukiča. N. Jenko S.

KRŠKO - 8. avgusta se je v Spominskem parku Jurija Dalmati-
na na Vidmu odvijala prireditev, imenovana Dalmatinovi ve-
čeri. Spomin na protestantskega pisca in prevajalca, ki se je 
rodil in deloval v Krškem, sta počastila Miha Koretič na ki-
tari ter Aleš Suša na saksofonu. Gledalce sta navdušila z jaz-

zovsko obarvanimi priredbami znanih tujih in slovenskih pe-
smi, kot so na primer Tears in heaven, Yesterday, Orion, Nad 
mestom se dani in druge. Omenjena prireditev je bila četr-
ta v ciklu z naslovom Poletni večeri, ki ga organizirata Jav-
ni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Krško 
in Valvasorjeva knjižnica Krško v sodelovanju s KD Gilda Kr-
ško. Organizatorji želijo predvsem poživiti dogajanje in po-
lepšati poletne večere tudi prebivalcem levega brega Save, 
saj so se dosedanje prireditve odvijale v starem delu Krške-
ga. 15. avgusta je v spominskem parku potekal drugi del pri-
reditve Dalmatinovi večeri, na katerem se je predstavil Ari-
stel Škrbić na marimbi.  M. Šetinc

DRENOVEC - Turistično društvo Bizeljsko in Kozjanski park sta tudi 
letos prijavila sodelovanje v okviru Dnevov evropske kulturne de-
diščine 2010, in sicer na temo Dediščina in pomanjkanje. Tokrat 

so pod okrilje vzeli cerkev sv. Antona v Drenovcu na Bizeljskem, 
ki je odprta dvakrat letno, januarja in na binkoštno nedeljo, dru-
gače pa je kulturni biser, skrit očem. Cerkev sv. Antona Puščav-
nika je bila verjetno zgrajena v 16. stoletju, tristrano zaključen 
prezbiterij s križnim obokom ohranja elemente gotske arhitek-
ture, glavni oltar pa je iz 18. stoletja. Cerkev so si ogledali so-
delujoči v likovni koloniji: Andreja Prevejšek, Rafael Andlovic, 
Jožica Obradović, Milka Brodt, Helena Lipej, Jože Sterk in Ve-
sna Zakonjšek, ki so si skicirali ali fotografirali detajle, njihova 
dela pa bodo razstavili 30. septembra v cerkvi sv. Antona.  S. V.  

Nika Povšič je svoj prvi 
samostojni koncert s 
spremljevalko Špelo Tro-
ha nato ponovila še 29. 
julija v dvorani Barbara v 
Gradu Mokrice. Mladi vir-
tuozinji sta bili deležni 
izrednega obiska in nena-
zadnje ganljivega navdu-
šenja. Ob tej priložnosti 
oziroma za to priložnost 
je Glasbena šola Brežice 
kupila novo violino, Niki 
pa sta jo predala v upora-
bo ravnatelj Dragutin Kri-
žanić in mentor prof. Vla-
dimir Z. Sverak, Nika pa 
se je z zaupano pridobi-
tvijo »spoznavala« še dol-
go v noč. Prof. Križanić je 
prisotne seznanil z boga-
to 60-letno tradicijo Glas-
bene šole Brežice, pouda-
ril je še, da so v tem času 
imeli zelo veliko koncer-
tov, vendar še nikoli kon-
certa 9-letne učenke.
 N. Jenko S.

Kot je povedala Helena Ro-
žman, je lani Brečko z otvo-
ritvijo omogočil sprehod 
skozi izbrano stavbno dedi-
ščino trikota med Savo, So-
tlo in pogorjem Orlice, ko 
smo opazovali predvsem zu-
nanjo podobo oziroma arhi-
tekturo stavb na omenjenem 
področju, letošnja razsta-
va pa simbolno pripoveduje 
ter vabi v notranjost izbra-
nih stavb v večino motivov 
z območja Bizeljskega, kjer 
je še moč najti ohranjene in 
tudi propadajoče stare hiše. 
Rožmanova je poudarila, da 
letošnja razstava predsta-
vlja notranjost kmečkih hiš 
in opremo, ki je povezana z 
načinom kmečkega človeka. 
Notranja oprema domov go-
tovo govori predvsem o la-

Stavbna	dediščina	2	
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je 6. avgusta v Mestni hiši pripravilo otvoritev razstave 
»Stavbna dediščina 2 – notranjost« avtorja Branka Brečka in oblikovalca Karla Filipčiča. O pomenu dedi-
ščine je spregovorila etnologinja Helena Rožman.

stnikih, njihovih vrednotah 
in tudi gmotnih možnostih, 
ki so opredeljevale življenja 
družin in posameznikov. Ob 
pozornem opazovanju foto-
grafskih motivov ugotavlja, 

da se tu srečujemo z inter-
jerji, ki so še v funkciji – so 
torej še živi, kot tudi že s 
t.i. muzejskimi postavitva-
mi, kjer ne moremo mimo 
misli prof. Janeza Bogata-

ja, da dediščine ne smemo 
razumeti le kot oblike pre-
teklosti ampak predvsem kot 
oblike sedanjosti in sodobno-
sti z razsežnostjo zgodovine.

Prireditev je vodila umetno-
stna zgodovinarka Alenka 
Černelič Krošelj, ki je letos 
marca prevzela predsedniške 
dolžnosti Društva za oživitev 
mesta Brežice. Osvežila je 
spomin na delovanje društva 
od ustanovitve leta 2001, se 
zahvalila avtorju razstave, 
ki zadnja leta skrbno beleži 
našo naravno in kulturno de-
diščino, ter Zali Volčanšek, 
Gaji Strajnar in basistu Jan-
ku Volčanšku, ki so z glas-
bo doprinesli k otvoritvene-
mu dogodku.
 N. Jenko S.

Med otvoritvenim govorom Helene Rožman, levo 
Brečko, Filipčič in Černelič Krošljeva

Festival	za	oživitev	poletja

Avstralski žongler Gavin Hay

Dalmatinovi	večeri	v	
Spominskem	parku	na	Vidmu

Prvi Dalmatinov večer na Vidmu

Dnevi	evropske	kulturne	
dediščine	pri	sv.	Antonu	

Ob ogledu sv. Antona

DOLENJA VAS - Ob prazniku 
KS Dolenja vas in ob otvo-
ritvi večnamenskega doma, 
v katerem je društvo dobi-
lo čudovite prostore, so se 
članice Kulturnega društva 
Libna predstavile z veliko 
razstavo svojih izdelkov: 
vezenin, kvačkanih izdel-
kov, rešiljejev, punčk iz cunj, slik - olje in akril na platnu in 
kiparskih izdelkov. Gre za tradicionalno enajsto letno razsta-
vo, na kateri se je predstavilo 14 članic društva.  A. Ž.

Praznična	razstava



Posavski obzornik - leto XIV, številka 17, četrtek, 19. 8. 2010 15IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Kr

šk
o

Javni	razpis	za	malo	
gospodarstvo	v	občini	Krško	

za	leto	2010

Občina Krško je v Ur. listu RS, št. 64 dne 6.8.2010 obja-
vila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v obči-
ni Krško za leto 2010.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, 
ki se izvajajo v razpisnem obdobju od 16.9.2009 do 
21.9.2010 na območju občine Krško:
A) naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih in-

vesticij, 
B) svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumen-

tacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C) promocija izdelkov in storitev na sejmih in razsta-

vah,
D) posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E) spodbujanje delovanja strokovnih društev in zdru-

ženj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna pod-
jetja ter samostojni podjetniki posamezniki na ob-
močju občine Krško, ki so registrirani po Zakonu o 
gospodarskih družbah ter strokovna društva in zdru-
ženja na področju podjetništva. Navedeni upravi-
čenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju 
občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi pod-
jetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, 
v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kate-
ri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz 
občine Krško (stalno bivališče) in investira na obmo-
čju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti 
izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukre-
pe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna okvirna višina sredstev, namenjenih za iz-
vedbo javnega razpisa, je 115.000 EUR. Sredstva 
se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki 
so sestavni del javnega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de 
minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dode-
ljen istemu podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko 
ali namen pomoči.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna 
dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvi-
gnejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na na-
slov Občine Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, 
CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 21.9.2010.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posre-
duje Irena Mesinger, tel.07/49-81-292, e-mail: irena.
mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

V soboto, 14. avgusta, je 
pred Kulturnim domom v 
Krškem župan občine Krško 
Franc Bogovič pozdravil in 
sprejel Pera Brkovića, ki se 
je iz Zagorja ob Savi odpra-
vil na 11-dnevni Pohod pri-
jateljstva 2010 Zagorje ob 
Savi – Doboj (Bosna). V dar 
in spodbudo na dolgi poti  
mu je župan podaril zastavo 
Občine Krško ter film o Kr-
škem. Celotno pot bo preho-
dil z nordijsko hojo, v ekipi 
ga spremljajo še Milena Br-
ković, Andreja Kos in Bo-
štjan Rome.

V spomin Vojku Omerzuju
»Življenje je kot minljiva reka. 

Steče čez ovire v neskončen ocean, 
a za sabo pusti mnogo lepih in trdnih spominov.«

V četrtek, 5 .avgusta, 
smo zadnje slovo izrekli 

svetniku Občinskega sveta Občine Krško 
Vojku Omerzuju.

Njegovo vestno, strokovno in vztrajno delo je bogatilo 
razvoj občine Krško. 

Njegovi samozavestni nastopi, iskrena mnenja in ne-
izmerna vztrajnost pri uresničevanju projektov bodo 
ostali vsem, ki smo sodelovali z njim, v spominu. 

Z vzpodbudnim in odločnim sodelovanjem, delovno za-
vzetostjo in dobrim občutkom za izrabo možnosti se je 
dejavno vključeval v delo za napredek občine in posa-
vske regije.

Kot predsednik Skupščine Občine Krško je s svojim 
znanjem in življenjskimi izkušnjami v začetku 90. let 
pomagal graditi prve temelje Občine Krško. 

V težkem času slovenske osamosvojitve se je vseskozi
zavzemal za napreden razvoj našega kraja. 

Zadnja leta je enako odgovorno sodeloval tudi kot član 
Občinskega sveta Občine Krško.

Njegova življenjska pot se je žal ustavila, vendar bodo 
njegovo delo in mnogi dosežki za vedno spominjali nanj 
in krasili njegovo ime.
 Občina Krško

Krški	župan	
sprejel	Pera	
Brkovića

Splošni pogoji za pridobitev 
finančnih sredstev po javnem 
razpisu so, da so upravičen-
ci fizične osebe, lastniki indi-
vidualnih stanovanjskih hiš s 
stalnim prebivališčem v obči-
ni Krško.

Pogoj pri izgradnji IHKP in 
MČN je veljavno gradbeno 
dovoljenje za stanovanjski 
objekt oz. uporabno dovolje-
nje za objekt grajen pred le-
tom 1967. Pri izgradnji IHKP je 
potrebno upoštevati najkrajšo 
pot izvedbe priključitve na ka-
nalizacijsko omrežje v skladu 
s tehničnimi pogoji za izvedbo 
priključitve.

Občinski svet Občine Krško je v mesecu juliju 2010 obrav-
naval predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih 
občine Krško in sprejel predlagani sklep, na podlagi kate-
rega so se cene programov v vrtcih naše občine povišale, 
ponekod pa tudi znižale. Sklep o določitvi cene progra-
mov v vrtcih Občine Krško je objavljen v Uradnem listu 
RS, št.57/10, z dne 16.7.2010. 

Na podlagi Pravilnika organiziranju in plačevanju stroškov pred-
šolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 22/09 in 57/10) 
je osnova za plačilo staršev s stalnim prebivališčem na območju 
občine Krško najnižja cena istovrstnega programa, v katerega 
je otrok vključen v javnem vrtcu v Občini Krško. Občina Krško 
krije razliko med plačilom staršev in ceno istovrstnega progra-
ma vrtca, v katerega je otrok vključen. 
Z začetkom novega šolskega leta bo Občina Krško začela še do-
datno sofinancirati stroške predšolske vzgoje. Plačilo staršev za 
vse predšolske otroke občine Krško se bo dodatno znižalo za 
50 % (sofinanciranje je dodatno in ne izniči že obstoječega ob-
činskega sofinanciranja vrtcev na plačilne razrede). Dodatno zni-
žanje v višini 50 % se bo sofinanciralo iz sredstev, ki jih Občina 
Krško pridobiva z nadomestilom zaradi omejene rabe prostora. 
Na podlagi navedene  osnove za plačilo staršev znašajo cene pro-
gramov od 1.9.2010 dalje: 
 

Starostna skupina Cena za dnevni program 
(6-9 ur)

1-3 let 487,66 € 

3-4 let,  
kombinirani oddelek 362,21 €

3-6 let 316,33 €

Razvojni oddelek 316,33 €

Sofinanciranje	individualnih	hišnih	
kanalizacijskih	priključkov	in	malih	
čistilnih	naprav	za	komunalne	
odpadne	vode
Občina Krško od druge polovice leta 2008 v okviru javnega razpisa sofinancira individualne hišne kana-
lizacijske priključke (v nadaljevanju: IHKP) in male čistine naprave (v nadaljevanju: MČN) za komunal-
ne odpadne vode do 50 populacijskih enot za stanovanjske objekte v občini Krško.

Do sofinanciranja izgradnje 
MČN so upravičeni lastniki 
stanovanjskih objektov izven 
agromelioracij, znotraj kate-
rih se predvideva izgradnja 
kanalizacije, in upravičenci 
znotraj agromelioracij, za ka-
tere bi bila tehnična priključi-
tev na kanalizacijsko omrežje 
nesorazmerno drago.

Delež sofinanciranja je od 70 % 
do 95 % upravičenih stroškov, 
določen na osnovi Uredbe o 
območjih omejene rabe pro-
stora zaradi jedrskega objek-
ta in pogojih gradnje objektov 
na teh območjih (Ur.l. RS, št. 
36/04, 103/06).

Od prvega javnega razpisa oz. 
prvega odpiranja vlog (oktober 
2008) do danes je bilo prejetih 
in obravnavanih 238 vlog, od 
tega je bilo s sklepom dode-
ljenih sredstev za sofinancira-
nje 230 upravičencem v sku-
pnem znesku 295 tisoč EUR. 
Od vseh odobrenih vlog je bilo 
67 vlog za male čistilne napra-
ve in 163 vlog za individualne 
hišne kanalizacijske priključ-
ke. Sredstva niso bila dode-
ljena vlagateljem, ki niso iz-
polnjevali splošnih pogojev ali 
vlogo niso dopolnili z ustrezno 
zahtevano dokumentacijo po 
javnem razpisu (gradbeno oz. 
uporabno dovoljenje). 

Javni razpis je še vedno od-
prt, za IHKP je na voljo še 

dobrih 62 tisoč EUR, medtem 
ko je za MČN še cca 20 ti-
soč EUR. Vloge lahko intere-
senti oddajo najkasneje do 
prvega ponedeljka v novem-
bru oz. do porabe sredstev 
na sedežu Centra za pod-
jetništvo in turizem Krško, 
kjer interesenti lahko prido-
bijo tudi dodatne informa-
cije glede sofinanciranja iz-
gradnje IHKP in MČN. V letu 
2010 je bilo obravnavanih in 
odobrenih že 91 vlog v sku-
pnem znesku dobrih 115 ti-
soč EUR, od tega dobrih 77 
tisoč EUR za IHKP. 

Center za podjetništvo 
in turizem Krško

Mateja Jurečič, svetovalka 
za podjetništvo

Cene	v	vrtcih	v	občini	Krško	
od	1.9.2010	dalje

Pelinolistno ambrozi-
jo v obdobju pred cve-
tenjem prepoznamo 
predvsem po zelenih, 
dvakrat pernato de-
ljenih listih. Struktu-
ra lista in delitve li-
stnih krp - rogljev je 
podobna kot pri nava-
dnem pelinu, s katerim 
jo tudi lahko zamenja-
mo. V času cvetenja 
je rastlina prepoznav-
na po dolgih moških so-
cvetjih, kjer so drob-
ni sestavljeni koškasti 
cvetovi nanizani v po-
dolgovatih previsnih 
vejicah. Slikovni ma-
terial za prepoznavanje rastlin v različnih stadijih najde-
te na spletnem naslovu http://www.furs.si/svn/zvr/ambro-
sia_osn.asp.

Najdene rastline uničimo mehansko, kemično ali z obdelavo 
tal pri površinah, ki se običajno obdelujejo. Manjše popu-
lacije je priporočljivo izpuliti v stadiju, ko so rastline viso-
ke 10 do 20 cm. Takrat je mogoč dober in hiter oprijem, ko-
reninski sistem pa še ni tako močno razvit, da bi rastlina pri 
puljenju nudila velik odpor in se odtrgala pri koreninskem 
vratu. Priporočena je uporaba rokavic in v primeru cvetenja 
tudi zaščitne maske, da pri občutljivih ljudeh ne pride do 
draženja kože in dihal.

Naslov, na katerega se lahko v zvezi z ambrozijo obrnete:

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Šmihelska cesta 14, SI-8000 Novo mesto
Tel. (07) 373 05 70 Fax. (07) 373 05 90
Tel. odzivnik: 090 93 98 17
e-pošta: kss.oddelek-nm@gov.si
http://www.kmetijskizavod-nm.si/

Prepoznavanje	in	zatiranje	
ambrozije

www.kr sko. s i
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CERKLJE OB KRKI – Praznova-
nje 95-letnice Rozalije Bevc 
je potekalo v krogu številčne 
družine na sončen nedeljski 
dan 15. avgusta. Ob visokem 
jubileju je vitalni slavljen-
ki čestital tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan in ji ob tej 
priložnosti podaril šopek ter 
sliko sončnic za spomin na ta lep dogodek. Gospa Rozalija se 
je 15.8.1915 rodila v družini Cizerle v Velikem Mraševem. Leta 
1939 se je poročila s Francem Bevcem in si v Cerkljah ob Krki 
ustvarila družino. Ponosna je na sinove, vnuke ter enajst prav-
nukov. Rojstni dan gospe Rozalije je po družinski tradiciji dan, 
ko se zbere vsa družina in skupaj praznuje. Gospa Rozalija nam 
je zaupala, da si ob rojstnem dnevu želi predvsem zdravja, dru-
žina pa že načrtuje praznovanje 100-letnice, ki se je gospa Bevc 
ne bo branila. Slavljenki iskreno čestitamo!

SOBENJA VAS – Piknik, namenjen praznovanju nove prido-
bitve Prostovoljnega gasilskega društva Sobenja vas, nove-
ga gasilskega vozila, je bil pozdravljen z opozorilno sireno.

Gasilke in gasilci PGD Sobenja vas so v soboto, 14. avgusta, 
na gasilski slovesnosti uradno prevzeli novo gasilsko vozilo 
GV-V1. Ključe vozila je predsedniku PGD predal župan obči-
ne Brežice Ivan Molan. Slovesnosti sta se udeležila tudi pred-

sednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič in tehnični se-
kretar Vinko Cvetkovič ter predstavniki sosednjih gasilskih 
društev. Nakup vozila za PGD Sobenja vas je rezultat načr-
tovane nabave gasilskih vozil in kategorizacije, sprejete na 
GZ Brežice in potrjene s strani župana občine Brežice leta 
1999. Novo gasilsko vozilo je eno od 20. gasilskih vozil, ki so 
bila nabavljenih v preteklem desetletnem obdobju za potre-
be gasilskih društev v občini Brežice. 

Sodobno gasilsko vozilo z vso potrebno opremo po tipizaciji 
Gasilske zveze Slovenije je velika pridobitev s stališča varno-
sti in hitrejšega posredovanja ob intervencijah na področju 
delovanja PGD Sobenja vas in širše. Več na www.brezice.si.

Objava	javnih	razpisov	
za	sofinanciranje	programov	

in	projektov	z	naslednjih	področij:

1. MLADINA
a) Sofinanciranje urejanja prostorov za mlade na po-

deželju v letu 2010

Kontaktni osebi:  Vilma Zupančič, tel. 07 4991 546, 
 vilma.zupancic@brezice.si 
 Tanja Štraus Poldan, tel. 07 4991 517, 
 tanja.straus@brezice.si

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 
19. avgust 2010.

Rok za oddajo prijav je 9. september 2010.

Odpiranje prijav bo opravila posebna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Odpiranje ne bo javno. Ugotavljanje pra-
vilnosti in popolnosti prijav ter oblikovanje predlogov 
za izbor programov bodo za posamezna področja opra-
vile posebne strokovne komisije, ki jih imenuje župan.
 Ivan Molan, župan Občine Brežice

1. Predmet javnega razpisa je: 
A.  Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A). 
B.  Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, 

povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).

2.  Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 110.000 EUR (po-
stavka 4770 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 90.000 EUR
Namen B: 20.000 EUR

V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sred-
stev, se dodeljena sredstva linearrno zmanjšajo vsem upra-
vičencem. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni 

Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije 
v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obsto-
ječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvo-
da v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzi-
fikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva, 
kot je nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi druga-
če prenehalo delovati. 
Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup 
nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in 
nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustano-
vitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zara-
di uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega pro-
grama (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti pro-
izvodov in storitev).

Sofinancira se investicije v obdobju od poteka prejšnjega raz-
pisnega roka (16.10.2009) do zadnjega datuma, ki je določen 
za oddajo vlog (15.9.2010) – začetne investicije - opredelje-
ne v prejšnjem odstavku (sofinancira se investicije v stroje 
in opremo, izključene so investicije v nepremičnine). Upo-
števajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar. Upošteva-
jo se računi brez DDV. 

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik po-
moči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev za investicijo. 
Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja inten-
zivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinske-
ga proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) 
je pomoč dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost in-
vesticije v višini 85.000,00 EUR (brez DDV), v kolikor prija-
vi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna 
vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost in-
vesticije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v kolikor prijavi 
manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več ra-
čunov, vendar mora skupna vrednost te investicije presegati 
4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti vrednost posa-
meznega računa najmanj 500,00 EUR (brez DDV).
Če je bilo podjetje ustanovljeno po 15.10.2009 do poteka 
razpisa in izpolnjuje vse pogoje tega razpisa, je upraviče-
no do dodatnih sredstev v višini 50 %. To določilo velja za 
namen A.

V primeru leasinga se kot skupna višina investicije šteje ce-
loten znesek predmeta leasing pogodbe, kot upravičen stro-

šek za dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko plačani 
obroki, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu.

V primeru leasinga se kot skupna višina investicije šteje ce-
loten znesek predmeta leasing pogodbe, kot upravičen stro-
šek za dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko plačani 
obroki, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu.

Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno znaša 
največ 25 % vrednosti investicije.

Namen B: 
Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, realiziranih v 
obdobju od 1.10.2009 do 30.8.2010. Posamezno mikro ali 
majhno podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih mest. V 
primeru, da vlagatelj prijavi več kot 5 novih delovnih mest, 
se upošteva prvih 5 navedenih v vlogi. Za vsako novo odpr-
to delovno mesto se lahko maksimalno dodeli 200,00 €/polni 
mesec nove zaposlitve v razpisnem obdobju. V primeru za-
poslitve za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do so-
razmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogod-
be o zaposlitvi za nedoločen čas. Izpolnitev kriterija novih 
zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v pri-
merjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo 
biti upoštevani naslednji pogoji: 
• delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta za-

četnih investicij, 
• investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila za-

poslenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dva-
najstih mesecev,

• nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj iz namena 
B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto delovno mesto s 
strani Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih virov.

4. Upravičenci 
Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne druž-
be ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v obči-
ni Brežice in krajem investicije na območju občine Brežice. 
Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podje-
tja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež de-
javnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno eno-
to v občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj dve tretjini 
(2/3) oseb za nedoločen čas iz občine Brežice (stalno bivali-
šče) in investira na območju občine Brežice.

5. Rok in način prijave: 
Rok za prijavo je do vključno 15.9.2010. Vlogo je potreb-
no poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuver-
ti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj 
podjetništva-2009« ter na zadnji strani kuverte ime in na-
slov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, 
ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji. 

6. Informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine 
Brežice www.brezice.si in na spletni strani www.zpt-brezice.
si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Brežice in na sedežu Zavoda za podjetništvo 
in turizem Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom posreduje Samo Stanič, tel: 07 499 06 80, e-pošta: 
info@zpt-brezice.si. 
 Ivan Molan
 župan

Občina	Brežice	objavlja	Javni	razpis	
za	pospeševanje	razvoja	podjetništva	
v	občini	Brežice	za	leto	2010

Brežiško cerkev sv. Roka so na 
god njenega zavetnika napol-
nili romarji in sodelavci Ško-
fijske Karitas Maribor iz mari-
borske nadškofije. Svečanega 
bogoslužja so se udeležili 
tudi številni duhovniki, breži-
ški župnik in naddekan Milan 
Kšela ter mariborski nadškof 
pomočnik msgr. dr. Marjan 
Turnšek. Zbrane romarje je 

Romarji	v	Rokovi	cerkvi	v	Brežicah

Simbolično darilo za 
nadškofa pomočnika msgr. 
dr. Marjana Turnška

Številni romarji iz nadškofije Maribor 

Novo	vozilo	za	PGD	Sobenja	vas

Rozalija	Bevc	praznovala	95	let

pozdravil župan občine Bre-
žice Ivan Molan in jim zaže-
lel prijetno počutje v breži-
ški občini. 
God sv. Roka, enega izmed 
14 priprošnjikov v sili, je po-
memben za prostovoljce in 
dobrotnike, saj je bil Rok sve-
tnik, ki je romal v Rim in tam 
stregel kužnim bolnikom. Ve-
lja za enega najpomembnej-
ših zavetnikov proti kugi in 
kačjemu piku, priporočali pa 
so se mu še žanjice, šivilje, 
krojači, zidarji in tesarji.
Življenje sv. Roka in nje-
gova dobra dela za bolnike 
ter ostale je v pridigi nad-
škof pomočnik msgr. dr. Mar-
jan Turnšek izpostavil kot 
vrednoto, ki se v sodobnem 
času izgublja v vsakdanji 
tekmovalnosti in tekmi za 
več. V letošnjem pastoral-

nem letu krščanske dobro-
delnosti in solidarnosti naj 
bi se tako kristjani še pose-
bej udejstvovali v dobrodel-
ni dejavnosti in postali, kot 
je dejal v slikoviti prispodo-

bi, »sonce, ki razsvetljuje in 
ne črne luknje« našega veso-
lja. Po končanem bogoslužju 
so se romarji odpravili še na 
ogled zbirk Posavskega mu-
zeja Brežice. 
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V pritličju sevniškega gradu urejajo prostor za shranjevanje, 
predstavitev, degustacijo, prodajo in promocijo vin, ki so ga 
poimenovali kar Grajska vinoteka. Prostor bo urejen do trga-
tve grajske modre frankinje letos jeseni, ko bo tudi slovesno 
odprtje grajske vinoteke. Ta bo ponudila prostor za shranje-
vanje in predstavitev vin pretežno z domačega vinorodne-
ga območja, gor-
njedolenjski in 
bizeljsko-sre-
miški vinorodni 
okoliš, v manjši 
količini pa tudi 
vin iz drugih vi-
norodnih obmo-
čij. K sodelova-
nju so vabljena 
vsa štiri društva 
vinogradnikov iz 
občine Sevnica. 
Posebej bodo 
predstavljena 
vsa županova vina in preostala vrhunska vina, tudi arhivska. 
Poseben prostor v grajski vinoteki bo namenjen tudi za sala-
me domačih proizvajalcev, ki že nekaj let proizvajajo odlične 
izdelke. V grajski vinoteki bo mogoče zakupiti regale, v ka-
terih boste lahko shranili in pokazali svoje vino morebitnim 
kupcem, prijateljem ali poslovnim partnerjem. Botri graj-
skih trt, ki imajo zakupljenih najmanj pet trt v grajskem vi-
nogradu, bodo en regal prejeli brezplačno. Ponudba grajske 
vinoteke bo predstavljena vsem obiskovalcem gradu, ki ga 
vsako leto v velikem številu obiščejo. 

www.obcina-sevnica.si

Kolesarsko društvo Sevnica bo 29. avgusta 2010 priredilo 19. 
rekreativno gorsko kolesarsko dirko Skok na Lisco 2010. Start 
bo ob 10.00 uri z Glavnega trga v Sevnici. Od starta v Sev-
nici do Brega v dolžini 10 km bo kolona kolesarjev vozila po 
cestno-prometnih predpisih v zaprti vožnji za spremljeval-
nim in sodniškim vozilom. Na Bregu bo leteči start na 9,3 km 
dolgi progi z višinsko razliko 700 m. Od letečega starta do 
cilja na parkirišču pri Tončkovem domu na Lisci bo dirka po-
tekala ob popolni zapori ceste. Vpis tekmovalcev bo pote-
kal pred dirko na startnem mestu na parkirišču na Glavnem 
trgu v Sevnici pred teraso bara Nula:Nula od 8.30 ure dalje. 
Vabljeni!

Neurje	v	občini	Sevnica
V torek, 3. avgusta, se je na 
področju Šentjanža, Sevni-
ce, Boštanja, Pokleka, Trnov-
ca, Podvrha, Ledine, Blance in 
Studenca razbesnelo neurje z 
točo. Voda je zalila nekaj kleti, 
zato so posredovali člani Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Sevnica in Prostovoljnega ga-
silskega društva Boštanj, ki so 
vodo izčrpali iz skupno dese-
tih objektov. Nanosi kamenja 
so bili na vseh cestah v kra-
jevnih skupnostih Sevnica, Bo-
štanj, Tržišče, Šentjanž, Blan-
ca in Studenec. Toča in močne 
padavine so povzročile škodo 
predvsem na vinogradih, sa-
dnem drevju in na vrtninah. 
Podrlo se je tudi nekaj dreves, 
ki so bila odstranjena. V inter-
vencijah je sodelovalo 15 gasil-

Toča in močne padavine so povzročile 
škodo predvsem na vinogradih, sadnem 
drevju, vrtninah in kmetijskih pridelkih 
(foto: arhiv Občine Sevnica).

Poškodovane so bile tudi ceste (foto: 
arhiv Občine Sevnica).

cev PGD Sevnica in 10 gasilcev 
PGD Boštanj. Neurje z močni-
mi padavinami se je ponovilo 
tudi v četrtek, 5. avgusta, ko 
je voda zalila nekaj kleti in po-
plavila vozišče na odseku Lon-
čarjev dol - Podvrh ter v kraju 

Dolnje Brezovo, kjer je prišlo 
do zamašitve propusta, ki je 
povzročil odtekanje vode pre-
ko cestišča. Posredovali so ga-
silci PGD Sevnica, PGD Blanca, 
PGD Poklek. Skupno je sodelo-
valo 21 gasilcev. Svoje inter-

vencije je izvajal tudi koncesi-
onar za vzdrževanje cest in pa 
izvajalec del ureditve potoka 
na Dolnjem Brezovem. Škodo si 
je ogledala tudi občinska komi-
sija, in sicer na kmetijskih pri-
delkih in cestni infrastrukturi.

TVD	Partizan	Boštanj
V prostorih TVD Partizana Boštanj sta se sestala predsednik 
sveta KS Boštanj Jože Udovč in župan Občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk ter si skupaj ogledala aktivnosti, ki potekajo v 

sklopu obnove TVD Partizana 
Boštanj. V preteklih mesecih 
so se pospešeno izvajala za-
ključna dela v notranjih prostorih, zamenjava stavbnega po-
hištva, oken in vrat, pleskanje sanitarnih in pomožnih pro-
storov, keramičarska dela, v mesecu avgustu pa so se pričela 
dela za izvedbo nove fasade. V teku so tudi dogovori v za-
devi ureditve lastništva TVD Partizana Boštanj, v razmerju 
80 % Krajevna skupnost in 20 % Športna unija, z možnostjo 
kasnejšega odkupa preostalega deleža. V začetku meseca ok-
tobra bo potekala prireditev ob zaključku obnove TVD Parti-
zana in ob praznovanju dveh pomembnih obletnic, 90 – letni-
ce društva Partizan Boštanj in 70 – letnice pričetka gradnje 
TVD Partizana Boštanj.

Prenovljena dvorana V mesecu avgustu so se 
pričela dela za izvedbo 
nove fasade (foto: arhiv 
Občine Sevnica)

Novi	piknik	prostori	na	Lisci
Planinsko društvo Lisca Sevnica je v sodelovanju  z Zavodom 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti v bližnji 
okolici Tončkovega doma na Lisci uredil tri nove prostore za 
piknik, kjer so se že doslej številni pohodniki in drugi obi-
skovalci Lisce pogo-
sto ustavljali in po-
čivali. Vsak prostor 
ima svoje posebno 
ime. Zmajevo vzle-
tišče je neposredno 
ob južnem vzletišču 
za padalce in zma-
jarje. Drugi prostor 
se imenuje Pod bu-
kvijo in je pod več 
kot sto let staro ko-
šato bukvijo na za-
hodnem delu Lisce. 
Tretji prostor pa 
se imenuje kar Pod 
nebesi, saj je na 
skrajnem zahodnem 
vrhu Lisce, od ko-
der je čudovit raz-
gled predvsem pro-
ti jugu. Vsak prostor 
za piknik ima ma-
sivno mizo z dve-
ma klopema, vrtni 
kamin z mrežico za 
peko na žaru s pro-
storom za shranje-
vanje živil in drugih 
potrebnih pripo-
močkov, na rogovi-
li z oznako in nazi-
vom prostora pa je 
tudi koš za odpad-
ke. Te prostore je 
mogoče za simboli-
čen prispevek tudi 
najeti, oglasiti pa 
se morate pri naje-
mniku Tončkovega doma na Lisci Francu Krašovcu. Pri njem 
boste dobili mrežico za peko v kaminu, vrečko za smeti in 
preostala navodila. Lahko dobite tudi oglje, drva, pribor za 
žar in drugo. Vsi prispevki, pridobljeni od najemnine pro-
stora, bodo namenjeni njihovemu vzdrževanju in razvoju Li-
sce.  foto: Rok Petančič

Pod nebesi

Pod bukvijo

Zmajevo vzletišče

Pločniki	Dolnje	Brezovo	in	
spremljevalna	infrastruktura
Na podlagi podpisane izvajalske pogodbe med investitor-
jem Občino Sevnica, izvajalcem CGP d.o.o. in nadzorom MV 
Biro, je potekala uvedba v delo za projekt »Pločniki Dolnje 
Brezovo in spremljevalna infrastruktura«. Projekt je vreden 
116.397,70 EUR in je delno financiran s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in razvoj. Projekt 
obsega izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, fekalne kana-
lizacije in obnovo ceste od prepusta Kolarjev graben do pod-
jetja Inplet v dolžini 240 metrov. Izvajalec bo z deli začel po 
pridobitvi soglasja za delno zaporo državne ceste.

Pločniki	na	Planinski	cesti
V okviru projekta Čistilna 
naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica je bila izvede-
na asfaltacija Planinske ce-
ste. Zgrajeni so bili hodniki 
za pešce mimo blokovskega 
naselja ter v zgornjem delu 
Planinske ceste. Pločniki za pešce 

Sevniško	grajsko	poletje
Tudi v letošnjem letu na sevniškem gradu poteka tradicional-
ni kulturni festival Sevniško grajsko poletje, ki traja vse do 
16. septembra 2010. V tem času se je zvrstilo že kar nekaj 
prireditev, vseh skupaj jih bo 35, rdeča nit vseh prireditev 
pa je kulturna raznolikost in pestrost. V sodelovanju s števil-
nimi organizatorji in izvajalci festival razveseljuje umetni-
ške duše, ki so se in se bodo naužile umetnosti ob razstav-
nih dogodkih, še posebej pa na 11. likovni koloniji Arspekta 
v obliki likovnih, slikarskih in drugih delavnic. Odprta so tudi 
vrata sevniškega gradu. Na dnevu odprtih vrat bo prikazana 
njegova veličastna vsebina, programi in načrti za prihodnje. 
Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje duhovnosti s predstavitvijo 
meditacijskih tehnik, delavnico z meditacijo in sproščanjem 
z glasom ter zvočno gong kopeljo ob poletnem solsticiju. Li-
terarni del bo zapolnjen s predstavitvijo kulturne skupine iz 
Blance in Razborja, kjer gojijo pestro in zanimivo kulturno 
dejavnost. Ob koncu festivala pa se bodo predstavile tudi 
otroške gledališke, lutkovne in pevske skupine učencev OŠ 
Sava Kladnika Sevnica. V mesecu avgustu si boste lahko ogle-
dali tudi razstavo ljudskih oblačil in spodnjega perila iz 19. 
in 20. stoletja ter koncert kvarteta Ad Clarinetum.

Grajska	vinoteka	na	
sevniškem	gradu

Vizualizacija grajske vinoteke (foto: 
arhiv Občine Sevnica)

Lokalne	volitve	2010
Za nedeljo, 10. oktobra 2010, so razpisane redne volitve 
članov Občinskega sveta, župana in članov svetov Krajevnih 
skupnosti na območju občine Sevnica. Roki za volilna opra-
vila so začeli teči 9. avgusta. Zaradi priprav na volitve in iz-
vedbe potrebnih opravil se je 13. avgusta sestala Občinska 
volilna komisija, ki je določila volišča za izvedbo volitev, po-
trdila obrazce za kandidiranje na volitvah in v skladu z za-
konom ugotovila potrebno število podpisov podpore volivcev 
za kandidaturo župana in članov občinskega sveta. Politič-
ne stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani 
so lahko do 18. avgusta dajali svoje predloge za imenova-
nje članov volilnih odborov. Kandidature oziroma liste kan-
didatov pa je potrebno občinski volilni komisiji vložiti do 15. 
septembra do 19.00 ure. O podrobnostih glede volitev bodo 
občani obveščeni naknadno. Obrazce in druge informacije 
v zvezi z volitvami so na voljo na spletni strani Občine Sev-
nica ali na Občini Sevnica pri tajniku občinske volilne komi-
sije Romanu Strlekarju.

OPPN	Poslovna	cona	Blanca
11. avgusta je potekel rok 45-dnevne javne razgrnitve dopol-
njenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Poslovna cona Blanca in okoljskega poročila. Javne obravna-
ve, ki je potekala v mesecu juliju v dvorani Kulturnega doma 
na Blanci, so se poleg predstavnic družbe Savaprojekt d.d. 
iz Krškega kot izdelovalca OPPN in predstavnika občinske 
strokovne službe udeležili še krajani, ki so se z zanimanjem 
vključili v razpravo o predstavljenih in načrtovanih ureditvah 
z OPPN na območju bivšega rudnika nekovin na Blanci. Na-
men 45 dnevne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN 
in okoljskega poročila je bil, da Občina kot pripravljalec po-
drobnega prostorskega akta v skladu z veljavno zakonodajo 
javnost seznani z načrtovanimi ureditvami, le-ta pa se aktiv-
no vključi v pripravo akta s svojimi pripombami in predlogi, 
do katerih se mora Občina Sevnica kot pripravljalec v nada-
ljevanju opredeliti in jih smiselno upoštevati v nadaljevanju 
postopka priprave akta. Do konca javne razgrnitve, ki je bila 
zaradi časa dopustov in počitnic podaljšana na 45 dni, ni bilo 
podanih pisnih pripomb in predlogov za spremembe predsta-
vljenega prostorskega načrta.

Čistilna	naprava	in	
kanalizacijski	sistem	Sevnica
Občina Sevnica je kot investitor projekta Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica predala Javnemu podjetju Ko-
munala d.o.o. Sevnica ključe za vstop v novozgrajene kanali-
zacijske objekte. Čeprav je Čistilna naprava in kanalizacijski 
sistem Sevnica trenutno še v poskusnem obratovanju, lah-
ko Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica dostopa do vseh 
objektov in tako preverja njihovo delovanje. V kanalizacij-
ske objekte smejo vstopati samo osebe, ki poznajo delova-
nje kanalizacijskih objektov in njihove opreme ter so sezna-
njeni z nevarnostmi pri delu v navedenih objektih.

Skok	na	Lisco	2010
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KRŠKO, LONDON - Olimpijskega 
triatlona v Londonu se je udele-
žil tudi član Triatlon kluba Krško 
Jaroslav Kovačič. Med približno 
80 tekmovalci, večinoma profesi-
onalci, je v elitni konkurenci za-
sedel odlično 23. mesto. Zmagal 
je Avstralec Atkinson pred Britan-
cem Donom in Američanom Shoe-
makerjem. Jaroslav je imel odli-
čen položaj po plavalnem delu, saj 
je za prvim zaostajal manj kot 15 
sekund. Po kolesarskem delu je za-
ostajal tri minute in tudi 3. čas teka ga ni ponesel višje od 23. 
mesta. V različnih kategorijah je tekmovalo veliko medijsko zna-
nih oseb, med katerimi je izstopal svetovni prvak v formuli 1 Jen-
son Button. Čas Buttona je bil približno 20 minut slabši od Jaro-
vega, kar je tudi spoštovanja vreden dosežek.

KRŠKO - Rekreativno kolesarsko društvo Krško je 15. avgusta or-
ganiziralo 8. kolesarski maraton po deželi cvička, s štartom in 
ciljem v Krškem na Trgu Matije Gubca. Za rekreativne kolesarje 
so pripravili tri kolesarske trase, dolge 70, 40 in 5,8 kilometra. 
Maraton je bil rekreativnega značaja. Vsi udeleženci, ki so pri-
šli iz različnih koncev Slovenije in tudi iz sosednje Hrvaške, so 

prejeli toplo malico, majico in spominsko medaljo. Veliki ma-
jolki pa sta prejela najstarejši kolesar in najstarejša  kolesar-
ka na maratonu. Najstarejši kolesar je bil Danilo Pečnik, ki je 
bil tako kot ponavadi v spremstvu svoje žene Alje, najstarejša 
kolesarka pa je bila Jožica Zorko. Traso velikega maratona je 
najhitreje prevozil Damjan Grmšek iz Brestanice, traso manj-
šega maratona pa Alojz Levičar s Trške gore. 

PODBOČJE - V OŠ Podbočje je v organizaciji ŠD Tim 1 ter ko-
šarkarskih klubov Podbočja in Krškega od 2. do 7. julija po-
tekal petdnevni košarkarski tabor, ki se ga je udeležilo 25 
mladih od 8. do 14. leta starosti, med njimi tudi tri dekle-
ta. Druščina je bila pisana, saj so prišli mladi košarkarji iz 
Podbočja, Brežic, Blance, Krškega, Rake, Senovega in Šen-

tjerneja. Pod vodstvom trenerjev Davorja Vlaškega, Franca 
Rozmana in Marjana Božiča so izpopolnjevali svoje košar-
karsko znanje, mlajši pa so srečevali z osnovami košarkar-
ske igre. Vsak dan so tekmovali med skupinami in počeli še 
veliko drugih aktivnosti. Lepo vreme jim je omogočalo vsa-
kodnevno kopanje v Krki. Tudi veslali so od Broda do Gazic, 
zvečer so se podali na nočni pohod z baklami na Stari grad 
ter dnevno spremljali svetovno prvenstvo v nogometu. Obi-
skal jih je tudi košarkar Sandi Čebular, kateremu so zanimi-
va vprašanja postavljala predvsem dekleta. V zabijanju na 
koš sta se predstavila domača igralca iz Krškega Jani Žibert 
in Jože Stanjko. Tabor so zaključili z all star tekmo, tekmo-
vanjem v metu prostih metov in trojk ter igri 1:1 pred star-
ši udeležencev tabora. Izbrali so tudi MVP igralca tabora. To 
je postal Žiga Jurečič. Skupaj z nagradami in CD-jem slik ta-
bora so se mladi košarkarji polni spominov odpravili domov.

RAKA - V okviru krajevne-
ga praznika je v organizaci-
ji KS Raka potekal Lovren-
ški kolesarski maraton, na 
katerem se je zbralo 88 ko-
lesarjev, med njimi sta bila 
tudi Gorazd Štangelj, aktu-
alni državni prvak, ter To-
maž Nose. Ko so kolesarji 
odpeljali proti 30- in 60-ki-
lometrski preizkušnji, so na 
štart stopili najmlajši kole-
sarji. Ob pomoči staršev so 
prevozili častni krog čez Rako in se na cilju veselili bučne-
ga aplavza. Z lončarskimi izdelki so simbolično nagradili naj-
starejšega udeleženca Đura Kovača iz Krškega (letnik 1938), 
najmlajšega udeleženca Gašperja Kovačiča z Rake (3 leta) 
in najbolj oddaljena udeleženca, zakonski par Urška in Mar-
tin Bizjak iz Sv. Duha pri Škofji Loki. S. Turk

KRŠKO - Nogometašice ŽNK Krka iz Novega mesta so se kljub po-
razu na zadnji tekmi kvalifikacij za ligo prvakinj uvrstile v glavni 
del omenjenega tekmovanja. Na stadionu Matije Gubca v Krškem 
so bile boljše italijanske podprvakinje ASD Bardolino Verona, ki so 
si z zmago s 4:1 priigrale prvo mesto v peti kvalifikacijski skupini. 
Kljub porazu so se slovenske prvakinje kot ena od dveh najbolj-

ših drugouvrščenih ekip uvrsti-
le med 32 najboljših evropskih 
ekip. Že pred tem so Novome-
ščanke dosegle dve zmagi nad 
valižanskimi in gruzijskimi prva-
kinjami. Uvrstitev v ligo prva-
kinj je do sedaj največji uspeh 
novomeškega kluba. R. R.

Košarkarski	tabor	Podbočje	

Udeleženci tabora s trenerji in gosti

ŽNK	Krka	v	ligi	prvakinj

Lovrenški	kolesarski	maraton Kolesarski	maraton	
po	deželi	cvička	uspel

Kolesarili so tudi najmlajši (foto: J. M.)

M a r i a c c h i 
(Real Jalisco - Havana)

Matjaž 
Javšnik 

(Pištoljeros)

Poletna termalna riviera - Terme Čatež 
v primeru dežja bo prireditev v Večnamenski dvorani hotela Toplice)

Cena predprodaja: 12,00 EUR, na dan prireditve: 15,00 EUR, prosta izbira sedežev.
 

22.8. 2010 ob 21.00 uri

Organizator: Eventim SI d.o.o.,  Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 

PREDSTAVA
KONCERT

Prodaja vstopnic:
www.eventim.si in

KRŠKO - Nogometaši Krškega so novo sezono v drugi slovenski no-
gometni ligi začeli z dvema zmagama. Najprej so z 2:0 zmaga-
li na gostovanju pri ekipi Šmartno 1928. Krčani so Štajerce strli 
z zadetkoma Luke Lazanskega v 83. minuti ter Miroslava Pili-
povića v 92. minuti z enajstmetrovke. V drugem krogu je v Kr-
škem gostovala Mura 05, domačini pa so slavili minimalno zmago 
1:0. Strelec je bil znova Lazanski, tokrat v 67. minuti. Varovanci 
Adnana Zildžovića so edina ekipa v drugi ligi s polnim izkupičk-
om na prvih dveh tekmah, zato seveda vodijo na lestvici.  P. P.

Zmagovit	začetek	Krčanov

Kovačič	na	londonskem	
triatlonu
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Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani!

Žalujoči vsi njeni 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, ponudili 
pomoč, izrazili pisna in ustna sožalja, podarili sveče in cvetje. 
Posebna zahvala gre županu, podžupanji in članom občinskega 
sveta občine Krško ter sosedoma Jožici in Mirku Baškovič, ki sta 

priskočila na pomoč v zadnjih trenutkih njegovega življenja.
Hvala vsem, ki ste se potrudili, da je bilo zadnje slovo lepo in 

dostojno. Vsem in vsakemu posebej najlepša hvala. 
Vsi njegovi

JOŽEFA KOS
iz Stare vasi v Krškem.

VOJKA OMERZUJA
s Senovega

ZAHVALA

ZAHVALA

V 64. letu življenja nas je zapustila 
draga žena, mama, babica, sestra, teta

Ob nenadni, mnogo prerani izgubi 
našega dedija, očeta in moža

Jože iz Senovega je opozoril, da ni krajevne 
table za zaselek Dobrava pri Senovem, čeprav 
je tam več kot 60 hišnih številk, pogrešajo 
tudi smerokaz v samem Senovem, sprašuje-
jo pa, kdo je dolžan tega postaviti in kdaj 
bo postavljen? Na Občini Krško so pojasni-
li, da mora za postavitev krajevnih tabel na-
selij pristojna krajevna skupnost oddati pisno 
vlogo na Občino Krško. Za tem se skliče ko-
misija za prometno signalizacijo, ki gre na te-
ren in odloči, ali se tabla postavi oziroma kje 
se postavi.

Bralec Anton iz Krškega je vprašal, kdo je za-
dolžen za pranje steklenih površin avtobusnih 
postajališč in zakaj se ta večkrat ne očistijo? 
Za pranje steklenih površin avtobusnih posta-
jališč je zadolžen koncesionar Kostak d.d. v 
okviru rednega vzdrževanja.
Postavil je tudi vprašanje, kdo je pobudnik, da 
se napotuje turiste v Hočevarjev mavzolej, če 
ta dolga leta propada in kot meni, nam v ta-
kšnem stanju ne more biti v ponos in tudi ne 
turistična destinacija. Z Občine Krško so od-
govorili, da so postopki za obnovo Hočevarje-
vega mavzoleja v teku že nekaj let, letos pa 
so jih pospešili tudi zaradi bližajoče 100-le-
tnice smrti krške dobrotnice Josipine Hoče-
var, ki je v njem pokopana. Podana je vloga 
za izdelavo konservatorsko – restavratorske-
ga načrta, na osnovi katerega bo potekala ob-
nova mavzoleja, v načrtu pa je tudi priprava 
občinskega odloka, s katerim se bo Hočevar-
jev mavzolej razglasil za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Mavzolej zakoncev Hoče-
var, ki je hkrati tudi kvaliteten in redek pri-
mer psevdogotske arhitekture, bo tako dobil 
sijaj, ki gre velikima dobrotnikoma, v Josipi-
ninem letu 2011. 

Dobili smo tudi pojasnila k večkrat izposta-
vljenem vprašanju o preplastitvi ceste med 
Račjo in Župečo vasjo. Z oddelka za gospo-
darske javne službe in gospodarske zadeve 
Občine Brežice so pojasnili, da je bila leta 
2007 predvidena preplastitev cest v KS Cerklje 
ob Krki, in sicer v naseljih Boršt, Račja vas in 
Župeča vas. Ker sredstev za preplastitev vseh 
želenih odsekov cest ni bilo dovolj, je bil je-

seni 2007 organiziran sestanek z predstavniki 
vaške skupnosti Račja vas in večino prebival-
cev Račje vasi. Na sestanku je bilo sklenjeno, 
da se preplastijo cestni odseki v Račji vasi, in 
sicer: javna pot št. JP 524211 do regionalne 
ceste, cesta v Račji vasi proti Krki in odsek lo-
kalne ceste LC 024691 proti Borštu. Odsek lo-
kalne ceste LC 024691 med Račjo vasjo in Žu-
pečo vasjo pa takrat ni bil preplaščen, ker ni 
bilo zagotovljenih dovolj sredstev. Prav tako 
je bilo upoštevano, da se predvideva pričetek 
projekta izgradnje kanalizacije in čistilne na-
prave in zato določenih cestnih odsekov ni bilo 
smiselno na novo urejati. Ker projekta izgra-
dnje čistilne naprave in kanalizacije še nista 
odobrena s strani Ministrstva za okolje in pro-
stor RS, je tudi ta cesta čakala na izvedbo as-
faltnih del, saj ni niti smiselno niti gospodar-
no ceste urejati in v roku nekaj let ponovno 
razkopavati. Po izgradnji kanalizacije bo Ob-
čina Brežice pristopila k modernizaciji (pre-
plastitvi) ceste.

Z Občine Krško so odgovor bralcu Stanetu 
iz Krškega zaradi dopustov obljubili v nasle-
dnji številki.
 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, 23. 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,	avtobusna	postajališča,	Hočevarjev	
mavzolej	in	cesta	

POROČILI
SO SE

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:

• Darja Račič, Brege – 
dečka,

• Ana Spasovska Medvešek, 
Krško – dečka,

• Špela Železnik, Krmelj – 
deklico,

• Anja Zoran, Jelše – 
deklico,

• Janja Baznik, Zaboršt – 
dečka,

• Nicole Sara Lokanc, Sela 
pri Raki – deklico,

• Nataša Galič, Brezje pri 
Veliki Dolini – deklico,

• Nazife Saramati, Krško – 
deklico,

• Bernarda Povhe, Planina 
pri Raki – dečka,

• Lidija Vučajnk, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Anka Vučajnk, Rigonce – 
dečka,

• Andreja Topolovšek, 
Dobrava – deklico,

• Natalija Goričar, Podbočje 
– dečka,

• Tatjana Novšak, Boštanj – 
dečka,

• Daniela Janušić, Sobenja 
vas – dečka,

• Katja Petretič, Krško – 
deklico,

• Sabina Gračner, Krško – 
deklico,

• Branka Jozić, Orešje na 
Bizeljskem – dečka,

• Nina Žičkar, Sevnica – 
deklico,

• Marijana Vaš, Brestanica – 
deklico,

• Branka Plazar, Laze pri 
Boštanju – deklico,

• Romana Vodopivec, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Petra Jereb, Spodnje 
Vodale – deklico,

• Nataša Jankovič, 
Brestanica – deklico,

• Suzana Marković, Italija – 
dečka, 

• Mojca Zagorc, Orehovec – 
deklico,

• Vesna Kostevc, Brestanica 
– dečka,

• Vita Šoln, Sela pri Raki - 
deklico,

• Darja Pikelc, Pavlova vas – 
deklico,

• Martina Prevejšek, 
Gorenja Lepa vas pri 
Krškem – deklico,

• Marija Kržan Šribar, 
Podulce pri Raki – deklico.

ČESTITAMO!

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Porciunkulska pobožnost 

V frančiškanskih cerkvah slavijo 2. avgusta praznik Marije 
od angela pozdravljene, ki jo poznamo tudi kot porciunkul-
ska pobožnost, saj je v cerkvici v Assisiju sveti Frančišek iz-
prosil milost popolnega odpustka vsem, ki tega dne obiščejo 
frančiškanske cerkve. Porciunkulska mašna slovesnost v kr-
ški frančiškanski cerkvi (na fotografiji). 

Ponovitev nove maše Martina Zlobka
V župnijski cerkvi sv. 
Marka v Cerkljah ob Krki 
je 25. julija opravil po-
novitev nove maše Mar-
tin Zlobko (na sredini 
po mašni daritvi), leto-
šnji novomašnik s Križa 
pri Komendi. Tamkajšnji 
župnik mag. Janez Ža-
kelj mu je na začetku 
namenil nekaj pozdrav-
nih besed, ob koncu pa 
so mu krajani Črešnjic, 
kamor segajo novoma-
šnikove korenine, izro-
čili darilo.  R. R.

Oratorija v Sevnici in Leskovcu 
Salezijanski mladin-
ski center Sevnica je 
skupaj z Župnijo Sev-
nica v letošnjem juli-
ju organiziral štirinaj-
stdnevno dogajanje v 
okviru vseslovenskega 
projekta Oratorij, ki se 
ga je udeležilo skupaj 
z animatorji okoli 110 
(na fotografiji: Udele-
ženci so tudi taborili), vodil pa jih je sevniški kaplan Boštjan 
Jamnik.  S. R.

Na letošnjo temo 
Oratorija Pazi, čas! 
so ustvarjali tudi 
otroci Župnije Lesko-
vec pri Krškem. Sre-
čanja se je udeležilo 
38 otrok in 12 ani-
matorjev. Vodja sta 
bila Mateja Gačnik 
in bogoslovec Mitja 
Budič. Otrokom so 
pripravili ustvarjal-

ne delavnice, ki so se odvijale v župnišču in okolici, kot za-
nimivost pa so se podali tudi na ogled ure v cerkvenem zvo-
niku (na fotografiji, foto: arhiv župnije). 

Na pevskih pripravah

Dekliški cerkveni pevski zbor iz Bistrice ob Sotli, ki ga vodi 
Metoda Denžič, je preživel pet dni na pevskih pripravah v 
Piranu, kjer so bivali v tamkajšnjem minoritskem samosta-
nu. Skupaj se je letovanja udeležilo 20 pevk, 12 ministrantov, 
4 animatorji in dve kuharici (na fotografiji, foto: M. Kunst). 
Pevke so imele intenzivne dnevne vaje, naučile so se tri nove 
pesmi ter izboljšale stare, ministranti pa so delali na temo, 
kako bolj pomagati pri sv. maši.  S. V.

Več od dogodkih si lahko preberete na www.posavje.info.
 Rubriko pripravlja Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

Korak se je ustavil,
ko si zaprla oči,

vsi smo obnemeli,
ker tebe več ni;

spomin pa bo nate večno ostal,
naš te pogled bo vedno iskal

Nisi se izgubil kot zven v tihoto.
Nisi odšel v nič in pozabo,

po tebi merimo stvarem pomen 
in tvojo pesem skušamo peti za tabo.

• Aleksander Nakani, 
Curnovec in Renata 
Šetinc, Brežice

• Jože Preskar in Urška 
Škofic, oba iz Račje vasi

• Franc Filipčič, Brezje 
pri Bojsnem in Mateja 
Avgustinčič, Zgornji Obrež

• Damjan Smiljić in Darja 
Gazvoda, oba iz Novega 
mesta

• Gregor Krapež in Martina 
Duhanič, oba iz Brezja pri 
Grosupljem

• Bogdan Brili in Simona 
Poznič, oba Brezje pri 
Dovškem

• Anton in Frančiška Urbanč 
iz Mrtvic – zlata poroka

• Tomaž Podgoršek in 
Sonja Žibert, oba Gorenje 
Skopice

• Gregor Lusavec, Vinji Vrh 
in Alja Pezelj, Šentjernej

• Dean Šinko in Karmen 
Račič, oba Brežice

• Alojz Supančič, Mihalovec 
in Slađana Marković, 
Brežice
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PREJELI SMO

Spoštovano	uredništvo
Z velikim začudenjem sem prebrala članek v Posavskem obzorniku 
z naslovom „Kočevarji obiskali Posavje“. Če ste njihovemu obisku 
posvetili kar tri kolone in sliko, bi novinarka, ki je opisovala ta do-
godek, že morala vedeti, da so Kočevski Nemci zaprosili Hitlerja, 
naj jih preseli v nemški „Rajh“, on pa jih je nastanil na naše domo-
ve, ki smo jih morali mi zapustiti. Le s kakšno pravico sedaj Koče-
varji govorijo, da so jih pregnali partizani, saj niso bili na svojem. 

Ta obisk Kočevskih Nemcev je žalitev za slovenske izgnance, in do-
kler se niso opravičili za uživanje našega premoženja in škode, 
ki so jih naredili v naših krajih, ne bi smeli hoditi v „kraje njiho-
vega spomina“, ki je za njih zelo lep, saj so prišli na premoženja, 
ki so jih naši starši spravljali skupaj mnogo let. Dobili so polne ka-
šče, kleti, hleve in vse, kar se na kmetijah potrebuje, mi pa smo 
se vrnili po 4-letnem trpljenju na popolnoma opustošene in izro-
pane domačije, na popolnoma nič. A se radi spominjajo tega, ka-
kšno so nam zapustili?

Čudi me, da je temu obisku vaše uredništvo namenilo trikrat več 
prostora kot prireditvi izgnancev iz Zasavja, Posavja, Obsotelja, Do-
lenjske in Bele krajine, ob 65. obletnici zmage nad fašizmom in na-
cizmom ter vrnitve iz izgnanstva, ki je bila na Bučki, 10. julija 2010.

Njihova izjava „Nismo ne krivi ne dolžni“ je vredna vse kritike, saj 
je veliko dokumentov, kako so se vdinjali Hitlerju in korakali s Hi-
tlerjevimi zastavami po naših krajih. 

Prepričana sem, da bi morali izgnanci proti takim shodom prote-
stirati.
 Zdenka Kaplan, izgnanka

1. nagrada: kosilo s kopunom za 2 osebi
2. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi
3. nagrada: nedeljsko kosilo za 1 osebo

Geslo 15/2010 številke: 

KOSILA ZA VSO DRUŽINO V APOLONU

Nagrade, ki jih podarja Kozmetična hiša LEPOTA NARAVE, 
prejmejo:

1. nagrada: Nada Belinc, Blanca
2. nagrada: Marina Sokolovič, Podbočje 
3. nagrada: Stanka Pucko, Cerklje ob Krki

Gostilna Šempeter, 
Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob Sotli

Geslo križanke pošljite do četrtka, 26.8.2010, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Gostilna 
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Gostilna Šempeter, tel.: 041 620 011, srecko.kunst@siol.net

   tradicionalne slovenske jedi,
  izbrani okusi Kozjanskega,
  sladkovodne ribe smuč, som ...

  catering

Po predhodni najavi Vam pripravimo slastnega kopuna.

Podjetje Duropack – Tespack d.o.o. Brestanica 
(www.duropack.si) vabi k sodelovanju zanesljivega sodelavca 

za prosto delovno mesto

ELEKTRIKAR

Od kandidata pričakujemo:
-  5. stopnjo strokovne usposobljenosti – elektro tehnik
-  zaželene so delovne izkušnje v podobni dejavnosti in dobra 

strokovna usposobljenost za opravljanje vzdrževalnih del
-  znanje angleškega ali nemškega jezika
-  poznavanje dela z računalnikom

kandidatu nudimo:
-  urejeno delovno okolje ter dinamično in raznovrstno delo
-  strokovno napredovanje in izobraževanje
-  trajanje zaposlitve za določen čas (6 mesecev, s 3 mesečnim 

poskusnim delom) in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Ponudbe z življenjepisom pošljite na naslov: 
Duropack – Tespack d.o.o., CPB 51, 8280 Brestanica, 
ali na elektronski naslov: milica.pribozic@duropack.si.

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

vas vabi na BREZPLAČNO delavnico z naslovom 

»Predstavitev razpisa za podjetništvo 
v Občini Brežice za leto 2010«

Delavnica bo v četrtek, 02.09.2010 ob 10. uri, 
v Mestni hiši Brežice, 

Cesta prvih borcev 22, Brežice

Izvajalec delavnice: Samo Stanič

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 
27.08.2010, na e-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si. 

Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

 Samo Stanič v. d. direktorice:
 področni svetovalec III prof. Vesna Savić
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE
Prodamo stanovanjsko hišo z go-
spodarskim poslopjem na Drno-
vem, adaptirano l. 1980, velikost 
165 m2, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 659 872

V Sevnici prodamo obnovljeno 
2-sobno stanovanje, 60 m2; vre-
dno ogleda. Tel.: 051 363 473

Opremljeno dvosobno stanovanje 
v Brežicah na Gubčevi 10 oddam 
v najem ali prodam (tudi z odlo-
ženim plačilom). Tel.: 051 306 300

Oddam enosobno opremljeno sta-
novanje v centru Brežic, 40 m2. 
Tel.: 040 731 855

Oddam stanovanje, 45 m2, na C. 
4.julija v Krškem, na novo adapti-
rano, v celoti opremljeno. 
Tel.: 031 516 950

Stanovanjsko hišo na Jablancah pri 
Kostanjevici, 151 m2, asfalt, tele-
fon, internet, zgrajeno l. 2000, vse-
ljivo, prodam. Tel.: 041 453 808

V Krškem oddamo opremljeno 
3-sobno stanovanje od 1. 9. 2010 
dalje. Tel.: 040 453 206

V Koprivnici prodam bivalni vikend 
z elektriko in vodo ter 45 a zemlje. 
Možna menjava za vikend ali garso-
njero na morju. Tel.: 030 616 903

Na mirni lokaciji v Krškem vzame-
mo poštene najemnike v eno- in 
dvoposteljni sobi. Tel.: 041 769 801

Prodamo bivalni vikend v okolici 
Podsrede. Tel.: 030 616 903

V okolici Sevnice prodamo starejšo 
hiško, 75 m2, takoj vseljiva, z nekaj 
zemlje, na samem ob robu gozda, 
asfaltirana cesta. Tel.: 031 304 270

Ženski, nekadilki, ugodno oddamo 
stanovanje v prijetni hiši z vrtom 
v okolici Sevnice, ugodna lokacija. 
Tel.: 030 347 193

Zazidljivo zemljišče, pribl. 2000 
m2, možno po delih, cena 30 €/
m2, prodam; Čatež ob Savi. 
Tel.: 07 49 65 096

Ugodno prodam travnik, 18 arov, 
možna preureditev v vrt ali sadov-
njak; Videm. Tel.: 031 434 562

Prodam njivo 18 a, k.o. Veliki 
Obrež (Podvrta), redno obdelova-
no. Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

V najem oddam lepo vzdrževan vi-
nograd na Piršenbregu z možnostjo 
kasnejšega odkupa. 
Tel.: 031 699 001

Oddam v najem dvosobno stano-
vanjsko enoto, samostojni vhod, 
nova oprema, za dlje časa; okoli-
ca Sevnice. Tel.: 041 335 257 

Prodamo vikend hišo s kletjo in 
250 trtami na mirni lokaciji v Piše-
cah (Orehovec), cena cca. 32.000 
€. Tel.: 040 648 933

Prodam opuščen vinograd s hra-
mom, 33 arov, južna lega, Piroški 
vrh, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 423 839

Prodam neobdelan vinograd na 
Brezovici na Bizeljskem, lepa sonč-
na stran, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 106

AVTOMOBILIZEM, DRUGA VOZILA
Prodam Opel Astra karavan 1.4, 
l. 1995, celega ali po delih zaradi 
okvare motorja, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 164 370

Prodam Opel Corsa, l. 2000, pre-
voženih 71.000 km, 1. lastnik, avto 
lepo ohranjen in vreden ogleda. 
Tel.: 040 610 286

Prodam VW Polo, l. 1996, 5 vrat, 
temno zelene metalik barve, lepo 
ohranjen, cena 1.200 €. 
Tel.: 041 911 824

Fiat Tipo 1.6, l. 1995, vozen, pro-
dam celega ali po delih. 
Tel.: 031 213 502

Prodam kombi Mercedes Sprinter 
2.2 311 CDI, l. 2001, odlično ohra-
njen, možna menjava, cena 5.600 
€. Tel.: 041 246 204

Prodam Zastavo 750, l. 1978, do-
bro ohranjen, registriran do konca 
avgusta. Tel.: 041 887 028

Prodam Dacio Logan VAN 1,6 Am-
biance, l. 5/2009, tovorno vozilo. 
odbiten DDV. možen leasing, 8.300 
€. Tel.: 041 611 828

Prodam štirikolesni motor Yama-
ha 4 WD, 350 cm3, je kot nov, ser-
visiran pri Yamahi, 2.100 prevože-
nih km, zelene barve, cena 3.800 
€. Tel.: 031 275 326

Prodam Tomos APN 6, skoraj nov, s 
kovčkom in smerokazi, prevoženih 
600 km. Tel.: 031 876 668

Prodam Tomos APN 6, l. 1985, na 
novo registriran, lepo ohranjen. 
Tel.: 031 794 960

Prodam avtomobilsko prikolico, 
masivne izdelave, 180 x 110 cm, 
nosilnost 1500 kg, za močnejše vo-
zilo ali traktor, novo, cena po do-
govoru. Tel.: 031 554 098

Prodam letne gume 13 col, kom-
plet z jeklenimi platišči, original za 
Golf III,. profil 6 mm, 4 kom. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 815 236

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor TV 821, malo ra-
bljen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 729 860

Prodam traktor Štore 402, dobro 
ohranjen in samonakladalko za 
seno SIP z aluminijastimi stranica-
mi. Tel.: 040 395 781

Prodam traktor Univerzal 340 z 
bočno koso ter 500 kg ovsa in ko-
ruzo, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 557 084

Prodam traktor IMT 542, l. 1982, 
registriran do maja 2011 in plug 
slavonec, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 896 644

Prodam samohodno kosilnico Ra-
pid, 8 KM, drva tepke, kratko žaga-
na, primerna za podkaditev mesa 
ter avtomatsko kljuko Ursus C 35. 
Tel.: 041 598 873

Prodam novo rotacijsko kosilnico 
Pilote D 552 S s pogonom na za-
dnja kolesa, 6 KM, še v garanciji. 
Tel.: 051 205 690

Prodam kosilnico BCS 127 - Acme, 
motor bencin - petrolej, dobro 
ohranjeno in enofazni kovinski 
cirkular na kolesih, lepega videza. 
Tel.: 041 552 915

Prodam predsetvenik, 2,4 m, malo 
rabljen in samonakladalko SIP, 19 
m2. Tel.: 041 831 546

Prodam konjski izkopalnik krom-
pirja, pripravljen za na traktor. 
Tel.: 041 741 067

Prodam traktorski in hidravlič-
ni nakladač gnoja, zadnji priklop. 
Tel.: 07 49 67 337 (zvečer)

Prodam vrtni traktor Huerlimann 
(Hurricane), l. 2003, 13 KM, širina 
reza 97 cm, 6 prestav in vzvratna. 
Tel.: 040 808 299

Ugodno prodam enovrsten silo-
kombajn SIP 580, v dobrem sta-
nju. Tel.: 07 81 44 463

Prodam železni gumi voz z lesenim 
platojem za traktor, cena 200 €; 
Podbočje. Tel.: 051 741 260 

Prodam cirkular na kolesih, s sti-
kalom in motorjem 4 KW, na klina-
sta jermena, z zaščito, rezilo fi 50 
cm. Tel.: 041 250 744

Prodam plug za krompir - 80 €, za-
pravljivček - 1000 €, krožne bra-
ne na 24 diskov - 500 €. Tel.: 07 
49 67 169 

Prodam košnjo otave. 
Tel.: 07 81 43 077

Prodam malo rabljen nemški pu-
halnik za seno in otroško kolo, 26 
col, ter tudi odojke 20-30 kg, vse 
po ugodni ceni. Tel.: 041 778 087

Prodam zajčnik dim 150x120x90 
cm, za 4 zajklje z mladiči, nov, z le-
senimi rešetkami. Tel.: 040 229 459

Prodam tračno žago za les – kolesa 
premera 53 cm, motor 3 KM, 380 V. 
Tel.: 030 332 552

Prodam tračno žago za razrez ko-
sti in mizarsko tračno žago. 
Tel.: 041 958 779

Po ugodni ceni prodam okrogla 
bukova metrska drva. 
Tel.: 041 636 481

Prodam bukova drva, razžagana 
ter razcepljena, primerna za cen-
tralno kurjavo ali štedilnik. Možna 
dostava na dom. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, že pripravlje-
na za kurjavo. Tel.: 041 734 859

Prodam črpalko za vino s cevmi, 
pretok 2 cm, malo rabljena ter ko-
šek iz nerjavečega jekla za vinski 
trop, 100x20 cm, nov, zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam novo prešo, 50 l, za 50 
% ceneje od prvotne cene, in le-
sen pecljalnik z motorjem za 80 
€. Tel.: 041 436 445

Zelo poceni prodam hidravlično 
stiskalnico, 100 l. Tel.: 041 769 831

Hlevski gnoj zamenjam za grozd-
je. Tel.: 031 306 072

Prodam ječmen in tehtnico na ska-
lo libela – 200 kg ter podarim me-
šanko med samojedom in haski-
jem, cepljeno, staro 3 leta. 
Tel.: 041 581 488

Prodam ječmen in pšenico v vre-
čah ali zamenjam za drva ali pra-
šiča. Tel.: 041 541 539

Kupim stiskalnico za grozdje na 
vodo, velikost 100-120 l. 
Tel.: 041 657 524 

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 07 49 63 417

Prodam ječmen, koruzo, pšenico 
in prašiče. Tel.: 07 49 67 135

VINO, ŽIVILA
Prodam svežo skuto, cena 3 €/kg. 
Tel.: 041 895 974

Prodam rdeče vino in gumi voz, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 839 114

Prodam vino ali menjam za koru-
zo. Tel.: 031 255 050

Prodam vino modre frankinje ali 
menjam za drva. Tel.: 040 796 835

Ugodno prodam rdeče in belo vino 
ali zamenjam za hlevski gnoj ali 
drva. Tel.: 070 874 086

Prodam kvalitetno rdeče vino po 
0,5 €/l in po 0,9 €/l; okolica Bre-
žic in Krškega. Tel.: 031 510 839

Prodam kvaliteten cviček ali za-
menjam za drva ali meso. 
Tel.: 041 443 815

Prodam belo vino – laški rizling 70 
%, kraljevina 30 % po 0,9 €/l. Ob 
nakupu 50 l in več po 0,8 €/l. 
Tel.: 03 56 84 427

Prodam cviček po 1 €/l; Malkovec. 
Tel.: 041 463 254

Prodam vino cviček po ugodni ceni 
0,40 €/l. Tel.: 041 739 565

Prodam rdeče vino in vino char-
donnay, odlične kvalitete (meda-
lja) ali zamenjam za prašiča; oko-
lica Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče vino, mešano, sorte 
frankinja, črnina in rizling ali me-
njam za prašiča, drva; okolica Sev-
nice. Tel.: 031 438 120

Prodam odlično vino cviček za 
malo in veliko porabo, lahko ga 
pripeljem, cena primerna kvalite-
ti; Golek nad Leskovcem. 
Tel.: 031 275 326

Prodam vino modra frankinja in 
mešano belo, Bizeljsko-sremiški 
okoliš ter parcelo 80 a z nasadom 
starih jablan. Voda in elektrika bli-
zu parcele. Tel.: 031 858 594 

Prodam večjo količino rdečega 
vina, l. 2009, cena 0,5 €/l; Bizelj-
sko-Sremiški okoliš. 
Tel.: 041 643 972

Prodam rdeče vino iz Bizeljsko-
sremiškega okoliša; nad 200 litrov 
cena 0,60 €.  Tel.: 041 991 555

Prodam po 100 litrov slivovke in 
sadjevca, možna menjava za cir-
kular, drva ali kosilnico BCS z ACME 
motorjem. Tel.: 03 58 06 131

Jagermaister domači in žganje, 
prodam. Tel.: 041 524 287

Prodam vinsko žganje, cena 4 €/l, 
kupim pa traktorski cirkular. 
Tel.: 040 840 065

Prodam kvalitetno domačo svinj-
sko mast, pakirano v kozarcih 0,75 
l, cena za kozarec 2 €. 
Tel.: 041 927 353

Prodam breskve kalanke za vlaga-
nje in slive za marmelado ali vla-
ganje v mesecu septembru. 
Tel.: 03 56 84 211

Prodam papriko baburo, krompir 
in čebulo, zelo ugodno. 
Tel.: 041 627 155

Prodam prešo 60 l., ročni mlin za 
grozdje, plastično kad 500 l., le-
sen sod 300 l., 100 litrsko cister-
no. Tel.: 040 760 930

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

Prodam kravo za zakol. 
Tel.: 070 739 874

Prodam dve telički simentalki za 
zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 380 075

Prodam tele, staro 9 tednov, sive 
barve. Tel.: 070 848 863

Prodam teličko limuzin – simental, 
težko 150 kg, pašna, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 264 293

Prodam telico simentalko, staro 
2 meseca, primerno za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 304 193

Prodam dva bikca, stara 3 in 4 te-
dne; okolica Sevnice. 
Tel.: 051 437 557

Prodam bikca simentalca, težke-
ga 150 kg in 2 odojka, težka 35 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 75 301

Prodam bikca LS, star 3 mese-
ce, okolica Šentjanža. Tel.: 041 
468 384

Prodam bikca RJ/LIM, starega 10 
tednov. Tel.: 07 81 88 063

Prodam bikce, težke 140 kg in 4 
prašiče, težke med 80 in 100 kg. 
Tel.: 07 49 57 061

Prodam dve poni kobili, pripušče-
ni in z žrebeti, ponija, starega eno 
leto in žrebca, starega 6 let. 
Tel.: 031 876 668

Poni kobilo in oslico, prodam. 
Tel.: 041 683 261

Prodam dve kobili posavki, vozni, 
z žrebeti in ponovno breji ter žre-
bico, staro 15 mesecev. 
Tel.: 040 135 984

Prodam jagenjčke, kozličke in zaj-
ce. Tel.: 031 671 906 

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev, 8. septembra, 

od 8. ure dalje, do razprodaje zalog.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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Naročite 

katalog!Naročite 

katalog!

zahtevajte 

katalog!zahtevajte 

katalog!

Naročite

brezplačen 

katalog!

Naročite

brezplačen 

katalog!

suho stranišče

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

 okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

ODPRODAJA SONČNIH OČAL! 
do 50 % ceneje!
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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

Prodamo jagenjčke ali menjamo 
za koruzo ali ječmen. 
Tel.: 031 615 679

Prodam dva ovna. 
Tel.: 041 812 932

Ugodno prodam burski kozici, stari 
7 mesecev, oče in mati rodovnik, in 
eno bursko kozo, križano (oče ro-
dovnik). Tel.: 041 328 032

Prodam kozla, velikega in mirne-
ga, podobnega burskemu, starega 
1 leto, cena 70 €. Tel.: 041 900 824

Prodam zajce za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 222 350

Prodam zajčje meso ali žive zajce 
za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 800 265

Prodam male in velike zajce, nem-
ške lisce. Tel.: 041 232 594

Prodam odojke od 25 do 60 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 422 161

Prodam odojke, težke od 25 - 30 
kg. Tel.: 041 587 261

Prodam odojke, težke okrog 30 kg, 
in prašiče, težke od 150 - 250 kg; 
okolica Brežic. Tel.: 041 365 803

Prodam 2 odojka, težka cca. 40 
kg, hranjena z domačo hrano, pri-
merna za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 67 826 

Prodam tri prašiče, težke 35 - 40 
kg. Tel.: 031 563 503

Prodam vietnamsko svinjo z mla-
diči ali posamezno ter vietnamske-
ga merjasca, starega 3 leta, možna 
menjava za koze. Tel.: 040 540 385

V Krškem na Vidmu od 18. julija 
pogrešamo odraslo črno muco. 
Mogoče je komu skočila v avto. 
Najditelju damo nagrado. 
Tel.: 040 453 206

Prodam čistokrvni psički nemški 
ovčarki, stari 2 meseca, zelo pri-
kupni in čakata nov dom. 
Tel.: 041 581 606

Prodam mladiče pse dalmatince, 
dve samici in enega samca ter ko-
ruznjak, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 982 599

Prodam par, okrasnega petelina in 
okrasno kokoško, stara tri mesece, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 289 810

Kupim pegatkina valilna jajca. 
Tel.: 07 81 43 109

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Sobna kredenca, stara 150 let, če-
šnja, steklo, marmor, primerna za 
gostilne, cena 500 €. 
Tel.: 041 624 107 

Ugodno prodam dnevni regal dol. 
360 cm ter posteljo 140 x 200 cm; 
podarim pa pisalno mizo ter klub-
sko mizico. Tel.: 040 569 935

Prodam dve beli pisalni mizi, mere 
61 x 134 cm in dva otroška stola. 
Cena za vse 60 €. Tel.: 041 744 009

Prodam kompletno spalnico, ugo-
dno, cena 200 €. Tel.: 040 351 290

Prodam odlično ohranjeno kuhinj-
sko napo v rjavi barvi, staro 1,5 
let, velikost 90 cm, z osvetlitvijo 
na tri hitrosti, cena 38 €. 
Tel.: 041 542 910

Prodam lepo ohranjen kombini-
ran otroški voziček Lemi, modro-
rumene barve, pomična strehica, 
možnost namestitve v obe smeri, 

snemljiva kolesa, in torbo za novo-
rojenčka, cena 100 €. Tel.: 031 887 
517 (popoldne)

Prodam otroški voziček Peg Pere-
go, star eno leto, zlato-rjave bar-
ve, z vrečo in torbo, cena 170 €. 
Tel.: 040 608 017

Prodam otroški voziček Pikolo, 
oranžno sive barve, star 2 leti, ra-
bljen 1 leto - 120 € in novo pumpi-
co za prsi Avent (30 €). 
Tel.: 041 508 441

Prodam 2 vozička in lupinico za 
100 €. Ogled v Sevnici. 
Tel.: 051 203 775

Prodam otroško posteljnino iz 
mehkega flanela, za deklico, roza 
barve z medvedki, 3-delna z rju-
ho, velikost 80x90 cm in 190x200 
cm, cena 17 €. Tel.: 07 49 59 115

Ugodno prodam kotno sedežno 
garnituro z ležiščem, cena 200 €, 
dim. 280 x 210. Tel.: 040 768 039 
(po 15. uri)

Prodam masivno hrastovo mizo, 
dim. 200 x 85 cm in dve klopi z 
naslonom. Lepo izdelano, pobar-
vano. Tel.: 041 250 744

RAZNO
Prodam gostinsko opremo – pre-
kucno ponev gus, plinski in elek-
trični štedilnik. Tel.: 040 713 384

Prodam cisterno za kurilno olje, 
2000 l, avto prikolico, 700 kg, in 
oves. Tel.: 040 713 384

Prodam cisterno za kurilno olje, 
2000 l, in gorilnik, po minimalni 
ceni. Tel.: 031 546 042

Prodam PVC cisterne, 1000 l, na 
paleti z dostavo. Tel.: 051 630 530

Prodam cisterne PVC na paleti 
1000 in 600 l, črne in bele, čiste, 
primerne za vodo in  nafto; Obrež-
je. Tel.: 041 502 757

Prodam cisterno, 220 l. 
Tel.: 041 933 957

Prodam novo kovinsko cisterno 50 
l. Tel.: 031 446 031

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

Prodam rjav planinski nahrbtnik, 
nov, večji fotelj, peč na trdo gori-
vo. Tel.: 07 49 286 

Prodam harmoniko Hohner, 120 
basov, staro 30 let, in harmoniko 
Melodija, 80 basov, staro 25 let, 
obe sta generalno obnovljeni. 
Tel.: 040 228 306

Prodam diatonično harmoniko Si-
tar dur CFB, Slakov gumb, šesti 
bas, po ugodni ceni. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam diatonično harmoniko BE, 
ES, AS, z vgrajenim Toter Midi sis-
temom, 100 programov, zvočni 
modul Ketron. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 726 184 

Prodam novo otroško harmoni-
ko CFB, svetlo modre barve, 34+2 
gumba, šesti bas, garancija. 
Tel.: 041 439 908

Prodam pralni stroj Gorenje, brez-
hiben, za 70 €; Sevnica. 
Tel.: 041 406 103

Prodam steklokeramično kuhal-
no ploščo 4 x plin, namizni štedil-
nik, električni 2 x plošča in pečica. 
Tel.: 040 754 973 

Prodam kotel za žganjekuho, 40 
l, vse je inox, razen kotla, cena 
300 €. Tel.: 041 628 481

Prodam močno kovinsko konstruk-
cijo za preprosto lopo, 12,5x5 m, 
demontaža je vaša, cena simbol-
na. Tel.: 051 815 603

Prodam več vrst okvirjenih gobe-
linov, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 321 95

Ugodno prodam dobro ohranjeno 
gorsko kolo, 18 prestav, črne bar-
ve, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 79 042

Prodam bon za 8-dnevni izlet v 
Španijo, v jesenskem roku. 
Tel.: 041 243 332

Prodam agregat do enega kilova-
ta, cena 100 €. Tel.: 070 861 670

Prodam DVD predvajalnik Awia, 
nov, še zapakiran, cena 25 €. 
Tel.: 040 907 940

Prodam nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

Prodam lepo ohranjeno črno 
usnjeno jakno, tajlirano na zadr-
go, v velikosti 38-40, cena 20 €. 
Tel.: 031 737 926

Prodam dobro ohranjeno tuš kabi-
no in kad Kolpa San, 80 cm, za 100 
€ in novo tuš kad, 90 cm, za 100 €. 
Tel.: 07 49 27 391

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 19. avgustom in 1. septembrom

Četrtek, 19. 8.
• ob 20.00 v galeriji na gradu Sevnica: odprtje razstave 

spodnjega perila ter ljudskih oblačil iz 19. in 20. stoletja 

Petek, 20. 8.
• od 16.30 dalje pri Zoisovi graščini na Počakovem: graj-

sko trški dan 
• ob 18.00 pri hramu družine Baškovč v Gadovi peči: otvo-

ritev slikarske razstave „Doga Tempore ex 1 cvičkorel“
• ob 20.00 v atriju Mestnega muzeja Krško (v primeru dež-

ja v avli KD Krško): koncert iz cikla Akustika – Duo harmo-
nik, Miha Debevec in Tomaž Rožanec

• ob 20.00 na gradu Planina pri Sevnici: modni dogodek 
„Trend na gradu“ - revija mladih modnih oblikovalk

Sobota, 21. 8.
• ob 9.00 v Športnem parku Globoko: 8. tradicionalni nogo-

metni turnir med vasmi KS Globoko
• od 10.00 do 13.00 v atriju in parku pri MC Brežice: bolšji 

sejem in tržnika Unika
• ob 11.00 na igrišču pri MC Brežice: festival uličnega gleda-

lišča Ana Desetnica – predstava z monociklom Marca Renza 
iz Italije, ob 12.00 v parku pri MC Brežice: ulično gledališka 
predstava Bimbo teatra s Štefko & Poldko „Grema smučat“

• ob 13.00 na Športno skakalnem centru Spodnje Dule: tek-
movanje v smučarskih skokih za pokal KS Gora

• ob 19.30 na gradu Rajhenburg: koncert  »Španske vrtnice« 
- Marko Železnik - tenor, Tjaša Železnik – flavta, Estera Ce-
tin – klavir, Manuela Schoen – kitara, Jerneja Vakselj – violi-
na, Živa Heričko - flamenko 

• ob 20.00 v kavarni Mestni atrij Brežice: Poletni koncerti 
2010 – Silvija in Tomi

• ob 21.00 pri Slaščičarni Urška v Termah Čatež: koncert Al-
fija Nipiča

Nedelja, 22. 8.
• ob 6.30, 8.00, 10.00 in 19.00 v cerkvi sv. Roka v Breži-

cah: svete maše ob Rokovem žegnanju
• ob 21.00 na poletni termalni rivieri Term Čatež: stand-

up komedija Pistoljeros z Matjažem Javšnikom in koncer-
tom Mariachijev

Torek, 24. 8.
• ob 18.30 v grajskem parku Sevnica: joga v vsakdanjem 

življenju v parku
• ob 19.00 v mestnem parku v Krškem: literarni večer Me-

dana pred Medano

Četrtek, 26. 8.
• ob 17.00 v atriju pri MC Brežice: festival uličnega gle-

dališča Ana Desetnica – Drago Zadnikar, igrala za staro in 
mlado, ob 19.30: ulična gledališka predstava Gledališča 
Ane Monroe „Kletka“, ob 20.30: predstava s pirotehni-
ko Zorana Vukiča

Petek, 27. 8.
• od 16.00 dalje v Gaju pri letališču Cerklje ob Krki: Pano-

nika harmonika 2010, ob 16.30: pozdravni nagovor direk-
torja festivala, od 17.00 dalje: otvoritveni koncert festi-
vala – Prava banda, Langa, Modrijani, Gazde, Rundek in 
Orkestar Bobana Markovića

• ob 20.00 v kavarni Mestni atrij Brežice: Poletni koncer-
ti 2010 – Drakslerji

• ob 20.30 v parku pri MC Brežice: koncert skupine Druyd

Sobota, 28. 8.
• ob 11.00 pod gostilno Janc na Studencu: srečanje po-

savskih upokojencev s kulturnim programom in družab-
nim srečanjem

• v Gaju pri letališču Cerklje ob Krki: Panonika harmoni-
ka 2010 – ob 10.00: tekmovanje v kuhanju golaža, ob 
11.00: odprtje etno tržnice in tržnice prijateljev Pano-
nike harmonike, ob 12.00: nastopi folklornih skupin, ob 
13.00: letalski miting, ob 14.30: nastopi mladih harmoni-
karjev, od 16.00 dalje: veliki koncert Panonike harmoni-
ke - D’Palinka, Soddiha, Gragor Avsenik in Kranjci, Orlek, 
Romano Drom in Zoltan Orosz, Gustafi, Esma Redžepova

Nedelja, 29. 8.
• ob 9.00 izpred gostilne Janc na Studencu: tradicionalni 

vinogradniški pohod na Dedno goro, zaključek pri zidani-
ci Franca Povšeta

• v Gaju pri letališču Cerklje ob Krki: Panonika harmonika 
2010 – ob 11.00: povorka harmonikarjev – podiranje rekor-
da za vpis v Guinessovo knjigo rekordov, ob 12.00: sreče-
lov, od 10.00 dalje: zaključni koncert festivala – Prifarski 
muzikantje, Gasilski pihalni orkester Loče, Brežiški flosar-
ji, Mariachi La Paloma, Ansambel Tonija Hervola, Kvartet 
Gubec, Ansambel Roka Žlindre, Žiga i bandisti, Novi spo-
mini, Zlati muzikanti

Sreda, 1. 9.
• v Domoznanskem oddelku Knjižnice Sevnica: razstava Zo-

rana Oskarja Zeliča „Sevnica v literaturi in tiskanih virih 
od konca 18. do sredine 20. stoletja“

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

Prodam planirno desko masivne 
izvedbe, primerno tudi za kidanje 
snega, 220x55 cm. 
Tel.: 040 724 608

Kupim strešno opeko Novi Bečej 
222, 170 kom. Tel.: 041 503 767

Dve študentki iščeva dve sostano-
valki v dvosobnem stanovanju v Ši-
ški. Stanovanje adaptirano in opre-
mljeno, najemnina 150 €/osebo + 
stroški. Tel.: 040 862 566

POMOČ, PODARIM
Podarimo psa mešančka, starega 
dve leti, rad ima otroke in veliko 
pozornosti, pogoj je pesjak. 
Tel.: 031 784 214

Če potrebujete pomoč na kmetiji, 
v gospodinjstvu, pri kakršnem koli 
delu, pokličite. Tel.: 040 802 504

Podarim psičko, staro 2 meseca in 
pol. Tel.: 051 851 666

Podarim tri mlade mucke mešanč-
ke, stare 2,5 meseca. Vajeni so zu-
naj in se pustijo božati. 
Tel.: 041 814 420

Podarim otroški voziček. 
Tel.: 041 856 566

Prosim, če mi kdo podari sedežno 
garnituro, delujoč hladilnik s skri-
njo (ali samo hladilnik) in električ-
no-plinski štedilnik. 
Tel.: 031 815 470

STIKI
60-letni moški želi spoznati žen-
sko do 65 let za skupno življenje 
in zvestobo, naj bo premožna. 
Tel.: 030 664 080 

73-letni upokojenec želi spozna-
ti žensko, ki bi prišla k njemu na 
dom. Tel.: 041 721 383

Sem 32-letna in iščem fanta za re-
sno zvezo, bodi iz Krškega ali oko-
lice. Tel.: 031 867 715

32-letni fant iz okolice Brežic 
iščem punco za resno zvezo. 
Tel.: 051 702 513

Iščem prijazno, skromno in nasme-
jano žensko za skupno življenje, 
staro 60-70 let. Tel.: 051 456 214

42-letni moški, urejen, simpati-
čen, redno zaposlen, želi spoznati 
urejeno, simpatično in resno žen-
sko do 40 let za iskreno prijatelj-
stvo, resno zvezo. 
Tel.: 051 484 731

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
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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 €
Redna cena: 42 €

Dostava na stroške založbe

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
Brežice - stoletje na razglednicah

 ¾ Ime: ______________________________

 ¾ Priimek: ___________________________

 ¾ Naslov:  ___________________________

_____________________________________

 ¾ E-naslov:  __________________________

 ¾ Telefon:  __________________________

 ¾ Leto rojstva:  _______________________

 ¾ Izobrazba:  _________________________

 ¾ Poklic:  ____________________________

 ¾ Delodajalec (kje ste zaposleni):  ________

_____________________________________

 ¾ Stanovanjski status: 

a) podnajemnik, 

b) lastno stanovanje, 

c) lastna hiša

 ¾ Veroizpoved:  ______________________

 ¾ Članstvo v političnih strankah (obkroži): 

 SD, SDS, Zares, SLS, LDS, DeSUS, NSi, SNS 

 Drugo:  ___________________________

 ¾ Članstvo v društvih, klubih, organizacijah 

(naštejte tiste, v katerih ste aktivni):  _______

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Podpisani izjavljam, da sem pripravljen sodelo-

vati v Svetu bralcev, če bom vanj izbran, pred-

vsem iz naslednjih razlogov (obkrožite trditve, 

s katerimi se strinjate):

a) prispevati k bolj zanimivi vsebini časopisa

b) da bi bilo več vsebin iz našega kraja

c) da bi bil časopis bolj politično uravnotežen

d) da bi bilo več vsebin za starejšo generacijo

e) da bi bilo več vsebin za mlajše bralce

f) da bi časopisu zagotovili razvoj

f) drugi razlogi (opišite na kratko):  ________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 ¾ Kraj in datum: ______________________

 ¾ Podpis:  ___________________________

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, ali po faksu: 07 49 05 781

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.

Postanite	član	Sveta	bralcev	Posavskega	obzornika!

Tokrat bomo le ponovili ne-
kaj osnovnih informacij o 
Svetu bralcev, ki smo jih 
bolj obsežno zapisali v leto-
šnji 16. številki (na strani 3), 

ki pa jo lahko (kot vse druge 
Posavske obzornike) še ve-
dno preberete tudi na sple-
tni strani www.posavje.info. 

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. V ta namen po-
trebujemo osebne podatke 
kandidatov, ki jih bomo upo-
rabili samo za namen sestave 
Sveta bralcev, kar bo oprede-
ljeno s posebnim pravilnikom. 
Pred dokončno objavo sestave 
Sveta bomo kandidate obvesti-
li o izbiri in jih še enkrat prosili 
za soglasje.

Založnik časopisa – Zavod Ne-
viodunum bo izmed prejetih 
prijav izbral člane na podlagi 
različnih kriterijev, s katerimi 
bo doseženo, da bo Svet pred-
stavljal prerez strukture bral-
cev časopisa in okolja, v kate-
rem deluje. Člani Sveta bodo 
na srečanjih uredništvu spo-
ročali ne le svoja, pač pa tudi 
mnenja prijateljev, sorodnikov, 
sosedov ali poslovnih partner-
jev. Na podlagi številnih kri-
terijev zelo pestro sestavljen 
Svet bo, ob predvsem vsebin-
skih razpravah ter pobudah, 
lahko tudi moralna opora ure-
dništvu in upravi v bitki za na-
daljnji obstoj časopisa.

Mandat Sveta bralcev Posa-
vskega obzornika bo trajal le 
dve leti, članstvo pa je prosto-
voljno in neplačano. Mandat 
je razmeroma kratek z name-
nom, da bi se v Svetu zamenja-
lo čim več ljudi in se čim več 
bralcev seznanilo z delom ure-
dništva, hkrati pa bi to dobilo 
večje število mnenj in pobud 
iz različnih okolij. Letno pred-
videvamo vsaj dve delovni sre-
čanji Sveta, ki pa bodo vsakič 
v drugem kraju Posavja, med 

predvidenimi aktivnostmi pa je 
tudi ogled tiskarne. 

Kako se prijaviti?
Zainteresirani bralci izpolni-
te prijavo s vprašalnikom, v 
katerem tudi na kratko obra-
zložite, zakaj želite sodelova-
ti. Natančnejši pogoji članstva 
so bili objavljeni v PO, št. 16. 
Izpolnjeno prijavnico pošljite 

v zaprti kuverti izključno po 
pošti na naslov: Posavski ob-
zornik, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, s pripisom – za 
Svet bralcev. Ur.

KRŠKO – Že v prejšnji številki smo vas, drage bralke in bralci, povabili k sodelovanju v Svetu bralcev Posavskega obzornika. Nekaj se vas je že opogumilo in 
ste nam s pomočjo prijavnice sporočili svojo pripravljenost za občasna srečanja, na katerih se bomo pogovorili, kako bi najbolj bran časopis v naši regiji ven-
darle še izboljšali. Vabilo še vedno velja, zato tudi danes objavljamo prijavnico.

 že od 15. decembra 1997


