
OB PRAZNIKU OBČINE 
RADEČE:

str. 9 - 11

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIV, št. 18, četrtek, 2. september 2010

	 IZ	VSEBINE

2		 Brežiški	grad		
v	prenovo

3		 Kdo	bo	tekel	
drugi	krog?

7		 Projekt	CSOB
8		 Pridelano	v	

Posavju	naj	
ima	prednost

14	 Križanka
18		Najlepši	vrt	in	

balkon	Posavja
19		Šport
22		Mali	oglasi
23		Kam	v	Posavju

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

V občinah
KRŠKO, BREŽICE,

SEVNICA,
KOSTANJEVICA NA KRKI,

 RADEČE in 
BISTRICA OB SOTLI

BREŽIŠKA 
BOLNIŠNICA

Aktualno,
str. 3

Na pragu energetske 
prenove

54.000 
rednih
bralcev!

vir: NRB, julij 2010 

DELAVNICE V 
ROMSKEM NASELJU

Iz naših krajev, 
str. 5

Napredek pri 
integraciji je žal 
(pre)počasen

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,
6. septembra,

od 19. do 21. ure
na 07 49 05 782

več na strani 20

IC

www.secom.si
KRŠKO - Občina Krško kot ustanoviteljica javnega zavoda 
Ljudska univerza Krško je sprejela odločitev, da slednja osta-
ja še naprej samostojen zavod oziroma da že načrtovanega 
združevanja z Valvasorjevo knjižnico Krško, o katerem smo 
pisali maja letos, zaenkrat ne bo. Odločilno je bilo mnenje 
Ministrstva za šolstvo in šport, za katerega je zaprosila v. d. 
direktorice LU Krško Nataša Kršak, v katerem se je ministr-
stvo opredelilo, naj organizacije za izobraževanje odraslih 
ostanejo samostojne, saj bi v primeru z združevanja s knji-
žnico prišlo pod vprašaj financiranje projektov preko razpisov 
omenjenega ministrstva. Svet LU Krško je že objavil ponov-
ni javni razpis za direktorja/direktorico zavoda, na katere-
ga pa se Kršakova, kot pravi, ne bo prijavila. „Ljudsko uni-
verzo Krško mojemu nasledniku prepuščam na zelo dobrih in 
zdravih temeljih,“ pravi Kršakova, ki sicer zaenkrat ostaja v 
službi v zavodu. P. P.

LU	Krško	ostaja	samostojna

BREŽICE – V sestavi Splošne bolnišnice Brežice je tudi Gineko-
loško porodni oddelek, ki pa je postal v zadnjih nekaj letih že 
večkrat „tarča“ zdravstvenega ministrstva, saj želijo ta od-
delek zapreti, načrte pa pojasnjujejo z varčevalnimi ukrepi. 
Prejšnji zdravstveni minister Borut Miklavčič je ob zadnjem 
obisku brežiške bolnišnice zagotovil, da bolnišničnih oddel-
kov ne nameravajo ukinjati, sedanji minister Dorijan Maru-
šič pa še ni napovedal svojega obiska v Brežicah. Po besedah 
direktorja Splošne bolnišnice Brežice Dražena Levojevića so 
bili 25. avgusta obveščeni, da je Zdravstveni svet na svoji seji 
obravnaval gradivo, ki zajema racionalizacijo slovenskih po-
rodnišnic, v Brežicah to gradivo proučujejo. Predlagal je tudi 
sestanek s predsednikom Zdravstvenega sveta in s pristojnim 
ministrom. Dodal je še, da je njihov temeljni cilj programa 
dela, da bolnišnica ohrani svoj status splošne regijske bolni-
šnice z vsemi obstoječimi oddelki.  M. K.  

Brežiško	porodnišnico	
ponovno	zapirajo	

Vrhunec tridnevnega festivala Panonika harmonika, ki je minuli konec tedna potekal v Gaju oz. na območju nekdanjega Mobikroga pri cerkljanskem letališču, je bil nedeljski 
poskus podiranja svetovnega rekorda v številčnosti harmonikarske povorke. Rekord sicer ni uspel, je pa 233 harmonikarjev in harmonikaric kljub temu ponudilo lep prizor, 
ki ga seveda nismo zamudili z našim fotografskim objektivom (foto: J. M.). Več o festivalu pa na strani 4. 

KRŠKO, BREŽICE – Počitnic ni konec le za šolarje in dijake, pač 
pa tudi za člane posavskih občinskih svetov. Že v ponedeljek, 6. 
septembra, bodo v svetniške klopi v stavbi Občine Krško skupaj 
sedli krški in kostanjeviški občinski svetniki ter se na skupni 
izredni seji poskušali dogovoriti o soustanoviteljstvu nekaterih 
zavodov – Zdravstvenega doma, Lekarne, Valvasorjeve knjižni-
ce, Glasbene šole in Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Kr-
ško. Za namen izvrševanja ustanoviteljskih pravic v omenjenih 
zavodih naj bi ustanovili skupni organ obeh občin, ki ga bosta 
sestavljala vsakokratna župana občin Krško in Kostanjevica na 
Krki oz. njuna pooblaščenca.
Istega dne bodo izredno zasedali tudi brežiški občinski svetni-
ki. Z dnevnega reda velja izpostaviti predlog sklepa o podelitvi 
letošnjih oktobrskih nagrad in priznanj ter občinska podrobna 
prostorska načrta za Center starejših občanov občine Brežice 
in za športne površine ob OŠ Dobova. 
V Krškem pa se bo občinski svet znova sestal že naslednji četr-
tek. Na 42. in najbrž tudi zadnji redni seji v tem mandatu bodo 
obravnavali obsežen dnevni red, na katerem so med drugim tudi 
predlog sklepa o izdaji mnenja k predlogu DPN za gospodarsko 
središče Feniks in projektnih pogojev k nameravani gradnji, po-
trditev dokumentov za II. fazo namakalnega sistema Kalce-Na-
klo ter potrditvi investicijskih programov za izgradnjo ŠRC Dov-
ško in obnovo Mencingerjeve hiše v Krškem. P. P. 

Konec	tudi	svetniških	počitnic

Zbrane je najprej pozdravi-
la predsednica Pokrajinske 
zveze društev upokojencev 
Posavje Marija Krušič, slav-
nostni govornik pa je bil žu-
pan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk. O vrednotah in o 
pomenu kakovostnega pre-
življanja jeseni življenja so 
spregovorili tudi: predsednica 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije dr. Mateja Kožuh 
Novak, predsednica Sveta 
Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slove-
nije Anka Tominšek, župan 
občine Krško Franc Bogovič 
in župan občine Brežice Ivan 
Molan. Zaradi vnaprej dogo-
vorjenih obveznosti je opra-
vičil svojo odsotnost župan 
občine Kostanjevica na Krki 
Mojmir Pustoslemšek. 

Za nepozaben kulturni pro-
gram je poskrbelo Kulturno 
društvo Studenec, s skečem 
pa sta prisotne nasmeja-
la Blanški Mulc (upodobil ga 
je učenec OŠ Blanca Janoš 

Skoraj	tisoč	upokojencev	
na	srečanju	na	Studencu
STUDENEC - Na športnem igrišču pod Gostiščem Janc na Studencu v sevni-
ški občini je na zadnjo avgustovsko soboto potekalo sedmo srečanje upoko-
jencev Posavja, ki se ga je udeležilo okoli 950 članov in članic iz 13 društev 
upokojencev v Posavju. Upokojence so nagovorili tudi številni gostje. 

Špan) in stara mama (Šte-
fka Vidrih). Za prijetno raz-
položenje in druženje so v 
nadaljevanju srečanja na 
Studencu poskrbeli še člani 
narodnozabavnega ansambla 
Fantje izpod Lisce in humo-
ristična dvojica Fonzi & Fon-
zi iz Laškega.  
 
»Vzdušje je bilo enkratno. 
Vse je teklo po načrtih ali pa 

morda celo bolje,« je ocenila 
dogajanje na Studencu pred-
sednica sevniškega društva 
upokojencev Marijana Kralj, 
ki je nosila glavno vlogo pri 
organizaciji letošnje priredi-
tve. Organizacijski odbor pa 
že vabi na osmo srečanje, ki 
bo naslednje leto, prav tako 
na zadnjo soboto v avgustu, 
v Kostanjevici na Krki.
 S. Radi, foto: M. Krušič

Udeležba na sedmem srečanju upokojencev Posavja na 
Studencu je bila zelo dobra.

Strani 11 do 14

Znanje
V tej številki tematske strani

POSAVJE – Včeraj so tudi 
posavske šole odprle vra-
ta v šolsko leto 2010/11 in 
v šolske klopi sprejele 6230 
osnovnošolcev, od tega 674 
prvošolcev, ter 1685 srednje-
šolcev, med njimi okoli 460 
t. i. »fazanov«. V brežiške 
šole so letos vpisali skupaj 
1815 učencev, od tega 193 
prvošolcev. Krške šole bele-
žijo vključno z 240 prvošolci 
2162 učencev (na fotografi-
ji učenci OŠ Leskovec), sev-
niške pa 1503, od tega 162 

Odprta	vrata	za	6230	
šolarjev	in	1685	dijakov

nadaljevanje na 13. strani
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POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

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

Direktor: Silvester Mavsar
Namestnica direktorja: Bojana Kunej

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore, Drago Perko, Kristina 
Klemenčič

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Nathalie Letullier

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

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

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

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

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

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

Naslednja številka (19/2010) bo izšla v 
četrtek, 16. septembra 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
8. september.

BOŠTANJ - V gostišču Felicijan v Boštanju je Srečko Ocvirk 
26. avgusta napovedal svojo vnovično kandidaturo na je-
senskih volitvah za župana občine Sevnica na listi OO SLS. 
Na predstavitvi sta bila prisotna tudi predsednik Sloven-
ske ljudske stranke mag. Radovan Žerjav in Franc Bogo-
vič, župan občine Krško in poslanec v DZ.

Radovan Žerjav je v poz-
dravnem nagovoru kandi-
data Srečka Ocvirka označil 
kot preudarno, odgovorno in 
predvsem povezovalno ose-
bo, ki mu je uspelo v tem 
skrajšanem dveletnem man-
datu zaključiti vse projekte, 
pomembne za Sevnico.

Srečko Ocvirk, ki bo na je-
senskih lokalnih volitvah 
ponovno kandidiral za sev-
niškega župana po nadome-
stnih volitvah pred dvema 
letoma, je uvodoma pred-
stavil uspešno izpeljane 

projekte ter poudaril, da so le-ti enakomerno porazdeljeni 
po celotni občini, z novimi projekti pa želi nadaljevati v na-
slednjem mandatu, če bo takšna volja volivcev. 

Za načrte, ki so zajeti v njegovem programu, meni, da so ši-
roki in ambiciozni. Na prvo mesto postavlja razvoj prometne 
infrastrukture, kamor sodi tudi aktivno sodelovanje pri načr-
tovanju 3. razvojne osi z navezavo Sevnice v smeri Trebnje-
ga in Celja. Poudarek daje nadaljnjemu razvoju vodooskrbe 
in ureditvi urbanih središč ter mestnega okolja. Pri razvoju 
gospodarskega okolja bo posebna pozornost namenjena na-
črtovanju poslovnih con in razvijanju podjetniškega inkuba-
torja. Zavzemal se bo za varovanje okolja in v povezavi s tem 
za sonaravni razvoj turizma. Nadaljeval bo z aktivnim razvi-
janjem sodelovanja med Občino Sevnica in krajevnimi sku-
pnostmi, ki najbolj čutijo vsakodnevni utrip. Skrb za šibkej-
še in starejše ter za mlade je permanentna. Med njegovimi 
načrti je tudi izgradnja že toliko let obljubljene atletske ste-
ze in nogometnega igrišča. »Županovanje je zelo konkretno 
delo,« je zaključil Ocvirk, ki se je za izraženo podporo na lo-
kalnih volitvah zahvalil tudi stranki DeSUS v sevniški občini. 
 S. Radi

Srečko	Ocvirk	napovedal	
kandidaturo	za	župana

Srečko Ocvirk

BREŽICE - V malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice 
je 25. avgusta Območna organizacija SD Brežice pripravi-
la delovno srečanje med subjekti, ki delujejo na področju 
šolstva, vzgoje in izobraževanja v občini in resornim mini-
strom za šolstvo in šport dr. Igorjem Lukšičem.

Pod naslovno temo »Za še kvali-
tetnejši jutri otrok, mladostni-
kov, mladih in zaposlenih v iz-
obraževalnih ustanovah občine 
Brežice« je beseda tekla o or-
ganizaciji predšolskih progra-
mov, osnovnega šolstva in mreži 
srednjih in višje strokovnih iz-
obraževalnih središč, ki ostaja-
jo tudi v prihajajočem šolskem 
letu 2010/2011 na območju 
brežiške občine v nespreme-
njeni obliki oziroma v enakem 
obsegu tako po številu kot po 
izobraževalnih programih. Mini-
ster Lukšič je sicer veliko časa namenil pojasnilom o organiza-
cijskem delovanju ministrstva oziroma vse preveč birokratskih 
postopkih, ki jih narekuje tudi zakonodaja, o problematiki pre-
obsežnega učnega programa v osnovnih in srednjih šolah ipd., 
najbolj pa je udeležence razveselil z najavo Javnega naroči-
la za dobavo, montažo in vgradnjo opreme za športno dvora-
no Ekonomske in trgovske šole Brežice v višini 500.000 evrov 
(brez DDV), ki je bil na straneh ministrstva objavljen že dan 
po ministrovem obisku v Brežicah.  B. Mavsar

BREŽICE – 25. avgusta je svojo kandidaturo za župana ob-
čine Brežice napovedal Ivan Sušin, kandidat brežiškega ob-
činskega odbora SLS, obenem pa so predstavili tudi listo 
kandidatk in kandidatov za volitve v Občinski svet Brežice. 

Županski kandidat Ivan Su-
šin je v svoji predstavitvi 
pojasnil, da se za mesto 
župana poteguje zato, ker 
meni, da bi lahko s svoji-
mi bogatimi izkušnjami na 
različnih področjih življe-
nja veliko prispeval k ra-
zvoju občine in k boljše-
mu življenju občanov ter 
občino vodil kot profesio-
nalni župan, ki ne bo spre-
jel nobene druge politične 
funkcije. Ob tem je okrcal 
dosedanjega župana in mu 
očital nedemokratično vo-
denje občinskega sveta in 

pomanjkanje spoštovanja do občinskih svetnikov. Priorite-
tno pa se bo Sušin zavzel tudi za povezovanje vseh politič-
nih strank, tako v občini kot v Posavju. Ker pa ne kandidira 
na listi za občinskega svetnika, je še dejal, da se iz politi-
ke, če ne bo izvoljen za župana, ne bo umaknil, pač pa bo 
tudi v prihodnje ostal aktiven v stranki. 

Programsko pa si je brežiška SLS zastavila, da bo uveljavi-
la bistveno več demokracije v občini, sanirali bodo veliko 
zadolženost občine, v naslednjih štirih letih ne bodo dvi-
govali cen komunale, vzpodbujali bodo razvoj kmetijstva v 
smeri pridelave zdrave lokalno pridelane hrane in omogo-
čili samooskrbo občanov, sofinancirali in zagotavljali pro-
storske in druge pogoje mladim v vsaki krajevni skupnosti, 
rešili 1500 nerešenih vlog občanov za spremembo namemb-
nosti zemljišč, sofinancirali male biološke čistilne naprave, 
omogočili brezplačno rekreacijo vsem občanom, organizira-
li strokovno vodenje ženske rekreacije po krajevnih skupno-
stih, turistična taksa naj bi se porabila namensko za oboga-
titev celotne občinske turistične ponudbe, namenili bodo 
posebno skrb starejšim občanom preko samozaposlitev brez-
poselnih oseb, med drugim pa so si zadali tudi aktivnosti za 
ohranitev brežiške bolnišnice. 
 M. Kalčič 

Ivan	Sušin	za	župana	
v	brežiški	občini

Ivan Sušin

Šolski	minister	s	šolniki	
in	športniki	brežiške	občine

Minister dr. Igor Lukšič

Septembra se bodo priče-
la dela na brežiškem gradu, 
saj bo stekla celovita preno-
va, kjer bodo tudi freske za-
sijale v prenovljeni podobi. 
Brežiški župan Ivan Molan je 
z izvajalcema podpisal pogod-
bi, ki v skupni vrednosti zna-
šajo dva milijona evrov. Grad-
bena dela bo izvajalo podjetje 
GIVO d. o. o., strokovni nadzor 
pa podjetje Savaprojekt. Žu-
pan Molan je ob tem pojasnil, 
da se bodo dela zaradi revizij-
skega postopka pričela kasne-
je, kakor je bilo predvideno. 

Brežiški	grad	v	prenovo
BREŽICE – 27. avgusta je župan Ivan Molan podpisal dva milijona evrov vredne pogodbe s predstavniki 
izvajalcev za celovito prenovo brežiškega gradu. Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj so 
pridobili skoraj 1.243.000 evrov, razliko bodo pokrili iz občinskega proračuna. Dela bodo pričeli izvajati 
v prihodnjih dneh, predvidoma pa naj bi trajala do konca septembra prihodnjega leta. 

Nekaj besed o delih sta spre-
govorila tudi direktor podjetja 
GIVO Joško Vidrih in izvršni 

direktor v podjetju Savapro-
jekt Vinko Volčanjk, medtem 
ko je Jernej Hudolin iz Resta-
vratorskega centra podrobne-
je orisal restavratorska dela, 
ki jih bodo izvajali. Kot je de-
jal Hudolin, je to brez dvoma 
eden najbolj zahtevnih resta-
vratorskih projektov v Sloveni-
ji v zadnjem obdobju, ob tem 
pa tudi promocija za restavra-
torsko stroko. 

Konservatorska in restavra-
torska dela v Viteški dvorani 
bodo zajela posege na stro-

pnih poslikavah, demonta-
žo, obnovo in ponovno mon-
tažo lesenih stopnišč, obnovo 
kamnitih portalov, okenskih 
okvirjev, kamnitih pragov in 
kordonskega venca. V t. i. 2. 
fazi bo izvedena obnova vzho-
dnega trakta gradu, dela pa 
so razdeljena na dva sklopa. 
Gradbeno obrtniška in instala-
cijska dela bodo potekala ver-
tikalno od kleti navzgor, zaje-
la bodo obe etaži, podstrešje, 
ostrešje in delno streho. Pred-
videna dela so statična sanaci-
ja zidov, sanacija vlage, kon-
strukcijske ojačitve, sanacija 
stropnih konstrukcij in povezo-
vanje objekta v višini mede-
tažnih konstrukcij, v stropno 
konstrukcijo nad Viteško dvo-
rano bo dodana toplotna izola-
cija, zamenjava poškodovanih 
lesenih nosilnih elementov na 
strešni konstrukciji in zaščita 
lesene mase, iz kleti bodo od-
stranili lesene sode in cister-
ne, zamenjali okna in izvedli 
talno ogrevanje.  M. Kalčič

Hudolin, Vidrih, Molan in Volčanjk

BREŽICE – V občinskem odboru Zares - nova politika Brežice 
so 25. avgusta izvolili novega predsednika, ki je postal Franc 
Golobič, sicer tudi brežiški občinski svetnik, ki je dva dni po 
izvolitvi za sekretarja občinskega odbora imenoval Gregorja 
Černogo. „Na volitvah želimo doseči rezultat, ki nam bo omo-
gočil nadaljevati in nadgraditi dosedanjo vizijo stranke Zares-
nova politika in tako uresničiti cilje, ki smo si jih zadali za iz-
bolšanje kvalitete življenja vseh občanov v naši občini,“ so v 
sporočilu za javnost zapisali v strankinem občinskem odboru.

Golobič	na	čelu	Zares	Brežice

DVORCE - Kandidat za brežiškega župana Hrvoje T. Orša-
nič je v tamkajšnjem Čateškem dvorcu predstavil svoj vo-
lilni program, ki je po njegovih besedah nastal v sodelova-
nju s strokovnjaki in poznavalci razmer v občini, pa tudi 
s političnimi strankami, ki podpirajo njegovo kandidaturo 
- Socialnimi demokrati, Demokratično stranko upokojen-
cev Slovenije, Slovensko unijo in Stranko ekoloških gibanj.

Izhodišče Oršaničevega 
programa je socialno-eko-
nomski položaj občine Bre-
žice, ki ga zaznamuje za 
petino višja brezposelnost 
kot na nivoju celotne drža-
ve, zato je osnovni cilj pro-
grama „ustvarjanje možno-
sti za nova delovna mesta 
z angažiranjem na perspek-
tivnih področjih razvoja“. 
Oršanič na področju gospo-
darstva obljublja ustvarja-
nje pogojev za vzpodbuja-
nje gospodarske aktivnosti 
ter podporo razvoju tehno-
loško naprednih podjetij, brezplačen poslovni prostor za de-
ficitarne dejavnosti v občini, podjetniški inkubator in kamp 
za mlade podjetnike, po možnosti v industrijski coni Brezi-
na, izgradnjo večje fotovoltaične elektrarne, po možnosti 
tudi vzpostavitev ogrevanja z geotermalno vodo in podpo-
ro pridelavi čim bolj ekološko pridelane hrane. Starejšim od 
70 let obljublja subvencioniranje enega obroka tople hrane 
na dan ter obnovo in razširitev obstoječega doma upokojen-
cev, mladim družinam pa olajšanje stroška predšolskega var-
stva in prizadevanja za pridobitev stanovanj iz presežka sta-
novanjskega fonda.

„Podpirali bomo vsako obliko gospodarskega razvoja, ki ne 
bo po nepotrebnem in preveč obremenjevala okolja, pri pro-
jektih državnega pomena pa bomo maksimalno zagovarjali 
upoštevanje naravnega in socialnega okolja ter razvojno po-
vezovalnih teženj v prostoru,“ pravi Oršanič, ki se bo zavzel 
tudi za okolju prijazno ureditev ceste skozi Jovse, izgradnjo 
parkirne hiše v mestu in omejitev parkiranja na glavni bre-
žiški ulici, zmanjšanje nepotrebnega svetlobnega onesna-
ževanja, hitrejšo izgradnjo športne dvorane pri OŠ Brežice, 
posodobitev brežiške tržnice, izgradnjo kolesarske steze po 
občini, medijski center za bolnike, skrb za ohranitev celovi-
tosti brežiške bolnišnice ...

„Zelo jasno je treba reči NE političnemu izsiljevanju, korup-
ciji in klientelizmu, ki so se razrasli v občini v zadnjih letih,“ 
poudarja Oršanič, ki si bo prizadeval za vrnitev politične kul-
ture v politični prostor brežiške občine. „Občino bomo pri-
peljali bližje najrazvitejšim občinam v regiji,“ je zaključil 
svojo predstavitev. P. Pavlovič

Oršanič	želi	Brežice	pripeljati	
bližje	najrazvitejšim

Hrvoje T. Oršanič
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Luka Kodrič, Cerklje ob Krki: 
Zdaj grem v šesti razred. Na 
šolsko leto sem se dobro pri-
pravil, z mamico sva v Ljubljani 
nabavila zvezke in knjige. Poči-
tnice so kar hitro minile, preži-
vel pa sem jih lepo, s prijatelji 
sem bil na morju, kjer smo se 
vozili s čolnom in se potapljali. 
V tem šolskem letu pričakujem, 
da bom uspešen, predvsem pa, 
da bo hitro minilo in da bodo 
kmalu spet nove počitnice.

Karmen Jelen, Krško:
Vpisala sem se v prvi letnik na no-
vomeški srednji šoli Grm, smer 
naravovarstveni tehnik. V šolo se 
bom vozila. Za ta poklic sem se 
že nekaj časa navduševala, mojo 
željo pa so podprli tudi doma. 
Malo me skrbi prehod v nekaj ne-
znanega, vendar upam, da bo vse 
v redu, ker nimam posebnih te-
žav s prilagajanjem na novo oko-
lje. Izobraževanje želim zaklju-
čiti, nato pa študij nadaljevati. 

Špela Tomažin, Raka: 
Z novim šolskim letom bom za-
čela obiskovati 1. letnik Sre-
dnje vzgojiteljske šole v Metli-
ki. Čeprav bo morda nekoliko 
naporno, saj se bom v Metli-
ko vsakodnevno vozila, že tež-
ko pričakujem začetek šole, saj 
me izbrana smer za poklic vzgo-
jiteljice zelo veseli, ker imam 
zelo rada otroke in jih že sedaj 
pogosto čuvam.

ANKETA

Anže Martin Pintar, Sevnica: 
V zadnjem tednu sem poskrbel 
za šolske potrebščine ter kupil 
vozovnico za vlak. Vsi ti stroški 
predstavljajo kar velik finanč-
ni zalogaj za našo petčlansko 
družino. V času šolskih počitnic 
sem se spočil, saj sem delal ve-
liko stvari, ki so mi ugajale. Od 
novega šolskega leta ne pričaku-
jem veliko novega, mislim, da bo 
podobno prejšnjemu. Skušal ga 
bom dokončati čimbolj uspešno.

Včeraj se je začelo novo šolsko leto in vrata so odprle tudi 
posavske „hiše učenosti“. Kako so preživeli počitnice, ali so 
se dobro pripravili na novo šolsko leto in kaj pričakujejo v 
njem smo tokrat povprašali malo mlajše Posavce in Posavke.

Novo	šolsko	leto

Ob podpisu pogodb z novo-
meškim podjetjem CGP, ki ga 
je zastopal Marjan Pezdirc, 
in s podjetjem SL inženiring, 
ki ga je zastopal direktor Sil-
vester Lopatič, je direktor 
bolnišnice Dražen Levojević 
povedal, da so večino sred-
stev pridobili iz evropskega 
kohezijskega sklada. Podje-
tje CGP bo opravilo dela v vi-
šini 480.000 evrov, SL inženi-
ring pa v višini milijon evrov. 
Dogodka se je udeležil tudi 
državni sekretar s predsedni-
kovega kabineta Vlade RS dr. 
Rado Genorio, ki je ob tem 
izpostavil uspešnost prizade-
vanj brežiške bolnišnice, saj 
je kot prva izmed slovenskih 
bolnišnic uspela zagotoviti 
vse pogoje za črpanje evrop-
skih sredstev.  

Na	pragu	energetske	prenove
BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je uspela pridobiti 1,3 milijone evrov iz evropskega kohezijskega 
sklada, ki jih bo namenila za energetsko sanacijo na vseh bolnišničnih zgradbah. 26. avgusta je direktor 
Dražen Levojević z izbranima izvajalcema del podpisal pogodbi. Celotna vrednost investicije bo znašala 
dobra dva milijona evrov. 

V okviru projekta, ki se bo 
izvajal na vseh bolnišničnih 
stavbah, je predvidena zame-
njava stavbnega pohištva, to-
plotna izolacija stropov in fa-

sad, zamenjava in izolacija 
streh, zamenjava obstoječe 
klimatske naprave za prezra-
čevanje in hlajenje v operacij-
skem traktu, vzpostavitev so-

larnega sistema za ogrevanje 
sanitarne vode, zamenjava 
svetil ter tudi vgradnja toplo-
tne črpalke za uporabo ener-
gije podtalnice. Z omenjenimi 
ukrepi se bo izboljšala toplo-
tna izolacija obstoječih bolni-
šničnih stavb kot tudi njihova 
učinkovitost, zagotovljeni pa 
bodo tudi učinkovitejši sistemi 
ogrevanja, hlajenja, klimati-
zacije in prezračevanja. Poleg 
tega bo del energetske oskr-
be zagotovljen iz obnovljivih 
virov energije to je iz sončne 
energije in podtalnice. Bolni-
šnica bo na ta način zmanjša-
la porabo energije, vpeljala 
energetsko knjigovodstvo, iz-
boljšala bo delovne in bivalne 
pogoje bolnikov in zaposlenih 
ter zmanjšala negativne vpli-
ve na okolje.  M. Kalčič

Zadovoljstvo ob podpisu pogodb za obnovo brežiške 
bolnišnice, z leve: Pezdirc, Genorio, Levojević in Lopatič. 

Kdo	bo	tekel	drugi	krog?

Dosedanji župani (in predsedniki skupščin) v Posavju 1990 - 2010

Občina 
Leto BREŽICE KRŠKO SEVNICA RADEČE BISTRICA  

OB SOTLI
KOSTANJEVICA  

NA KRKI

1990 Ivan Tomše  
Teodor Oršanič1 Vojko Omerzu Breda Mijovič

1994 Jože Avšič Danilo Siter Jože Peternel Janez Zahrastnik

1998 Vlado Deržič Franc Bogovič Kristijan Janc Janez Zahrastnik Jožef Pregrad

2002 Andrej Vizjak  
Ivan Molan2 Franc Bogovič Kristijan Janc Franc Lipoglavšek Jožef Pregrad

2006 Ivan Molan Franc Bogovič Kristijan Janc 
Srečko Ocvirk3 Matjaž Han Jožef Pregrad Mojmir 

Pustoslemšek

2010 ? ? ? ? ? ?

1 Nastopil funkcijo po izvolitvi Ivana Tomšeta v DZ RS
2 Izvoljen leta 2005 po izvolitvi mag. Andreja Vizjaka v DZ RS.
3 Izvoljen leta 2008 po smrti Kristijana Janca v nesreči na Blanci.
Vir: Gradivo za knjigi Posavski biografski leksikon in Vsi slovenski župan (v pripravi pri Založbi Neviodunum)

Še najbolj zanimivo bo očitno v 
Brežicah, kjer se bo po trenu-
tnih informacijah pomerilo kar 
šest kandidatov (Ivan Molan, Hr-
voje Teo Oršanič, Jure Pezdirc, 
Ivan Sušin, Stanko Tomše, Milko 
Veršec) in ena kandidatka (Na-
taša Mihajlovič). Čeprav je vsa-
kemu kolikor toliko poučenemu 
poznavalcu političnih razmer(ij) 
jasno, da bi proti Molanu morda 
imela možnosti le združena opo-
zicija, kar so nekateri njihovi ak-
tivisti tudi lep čas napovedova-
li, se je na koncu rodilo kar pol 
ducata protikandidatov. Ali je bil 
razlog v nestrinjanju s skupnim 
kandidatom ali pa v dogovoru o 
delitvi morebitnega povolilnega 
plena, tačas lahko samo domne-
vamo, vendar pa je dejstvo, da 
bo razdrobljeni opoziciji mnogo 
težje uspeti doseči spremembo. 
Za zdaj je kot protikandidat se-
danjemu županu najbolj profili-
ran Oršanič, ki je pokazal, da se 
je mogoče potruditi, saj je pred 
dnevi predstavil precej zanimiv 
in ambiciozno zastavljen pro-
gram, kot se za kandidata vla-
dajoče stranke tudi spodobi. Pa 
vendar je zelo verjetno, da je 
tako resen pristop prišel neko-
liko prepozno, še sploh, ker mu 
nasproti stoji sedanji župan z 
mnogimi konkretnimi dejanji in 
predvsem (infrastrukturnimi) in-
vesticijami. Če bo tako širok krog 

kandidatov uspel Molanu in nje-
govi SDS odškrniti toliko glasov, 
da bi prišlo do drugega kroga, po-
tem je seveda vse mogoče. Če-
prav velja opozoriti, da vsi Mo-
lanovi protikandidati niso nujno 
njegovi dejanski tekmeci, saj je 
vsaj za dva izmed njih slišati, da 
sta njuni strankarski centrali po-
stavili kandidaturi v dogovoru s 
SDS, seveda v pričakovanju ustre-
znega povolilnega »povračila«.

Sevniški glasovi bi se utegnili de-
liti tudi po teritorialnem, gene-
racijskem in še kakšnem krite-
riju, seveda poleg nazorskih in 
političnih, pa tudi (osebnih) iz-
kušenj z dosedanjim delom ak-
tualne oblasti. Moški trojček 
Tomaž Lisec, Rado Kostrevc 
in Srečko Ocvirk utegne vsaj 
za nekaj dni zanimivo zaplesti 
sevniško politično sceno, pri če-
mer bodo na razne načine se-
veda pomagali tudi »faktorji« iz 
ozadja. Sedanji župan Ocvirk bo 
imel priložnost še enkrat izme-
riti podporo, tokrat ne več toli-
ko v senci tragično preminulega 
predhodnika in njegove dedišči-
ne, ki je morda v detajlih res 
tudi pomanjkljiva, vendar pa 
mu je treba ponovno priznati, 
da je z edinstveno energijo Sev-
nico (ponovno) vnesel na poli-
tični in še marsikateri zemlje-
vid Slovenije.

Kot smo tudi že napovedali, se 
v Krškem utegne praktično odi-
grati samo dvoboj Franc Bogovič 
– Cvetko Sršen, saj se v zadnjih 
mesecih ni kaj bistvenega zgodi-
lo, kaj šele spremenilo. Straho-
vi, bolje rečeno bojazni, ki jih je 
menda vendarle imel Bogovič, so 
se kmalu razblinile in postalo je 
jasno, da se bo brez večjih na-
porov zavihtel v svoj četrti, mor-
da vendarle tudi zadnji mandat. 
Seveda pa ničesar ne prepušča 
slučaju, zato tudi on pridno zbi-
ra točke z otvoritvami novih pri-
dobitev, ki jih, resnici na ljubo, 
ne manjka tudi ves mandat, po 
drugi strani pa sam ali preko svo-
jih političnih pomočnikov poskuša 
uravnavati položaj v nasprotnem 
v taboru (potencialnih tekme-
cev), kar bi mu omogočilo čim 
bolj mirno in dostojno dokonča-
nje (lokalne) politične kariere. In 
kaj reči o krški levici? Le to, da 
se lahko globoko zamislijo njeni 
dolgoletni protagonisti, pa tudi 
botri in veljaki, ki jih je očitno 
povozil čas. Z zadnjimi kadrovski-
mi kombinacijami in neposreče-
nim pomlajevanjem so razočarali 
še preostale simpatizerje. Ali pa 
bodo Krčani morda dobili na izbi-
ro še Silva Krošlja ali Vilmo Jan 
Špiler, tačas še ni znano.

Pa zelo na kratko omenimo še 
ostale občine, v katerih očitno 

vendarle ni tolikšnega zanima-
nja za oblastne pozicije. V Ra-
dečah si bo sedanji župan Ma-
tjaž Han najbrž brez večjih 
težav prislužil drugi mandat, če-
prav bi mu utegnili delati teža-
ve v opozicijskih strankah. V Ko-
stanjevici na Krki je vse še zelo 
mirno, daleč od razpoloženja ob 
ustanovitvi nove občine, saj je 
več kot očitno (kruta) realnost 
prinesla streznjenje. Verjetno 
bi v dolenjskih Benetkah velja-
lo staviti na dosedanjega župana 
Mojmira Pustoslemška, čeprav 
se ta še vedno noče izreči, ali bo 
sploh kandidiral. Med potenci-
alnimi tekmeci pa najpogosteje 
omenjajo politično sorodna Sil-
vestra Miklavža in Andreja Bo-
žiča. V Bistrici ob Sotli se tri-
kratni župan Jožef Pregrad po 
lastnih napovedih umika iz druž-
be posavskih županov, vendar je 
računati, da bo kot dober gospo-
dar poskrbel za naslednika, ki bo 
bdel nad težko pridobljeno de-
diščino in jo bo v naslednji letih 
skušal še dopolniti. 

Morda bi veljalo ob koncu ome-
niti, da v nekaterih doslej zna-
nih programih kandidatov manj-
ka posavskih tem. Kar je po 
svoje razumljivo, po drugi stra-
ni pa se je treba zavedati, da v 
zaostrenih razmerah tudi posa-
mezne občine nimajo možnosti 
razvoja brez sodelovanja v re-
giji. Dejstvo je, da se zagon, ki 
ga je dobilo Posavje v mandatu 
prejšnje Vlade, vendarle izgu-
blja, saj je aktualna oblast po-
stavila druge prioritete in tudi 
sedanji ljudje iz Posavja niso to-
liko pri »jaslih«, kot so bili nji-
hovi predhodniki. To je pač tre-
ba priznati. Ali pa bi se tisti evri 
lahko porabili bolj racionalno, 
bolj produktivno in, če hoče-
te, tudi bolj pošteno, je seveda 
drugo vprašanje. Kot tudi, ali bi 
bili (politični) tekmeci kaj bolj-
ši. Na ta vprašanja bomo lahko 
(vsak zase) odgovorili že v nede-
ljo, 10. oktobra!

 Silvester Mavsar
POSAVJE – Posavska unija mladih (PUM) bo tudi na letošnjih lo-
kalnih volitvah s kandidati za člane občinskega sveta nastopila 
v vseh štirih posavskih občinah - Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško in Sevnica. V občini Brežice bo imel PUM tudi županske-
ga kandidata, saj se bo za mesto župana potegoval Jure Pez-
dirc, dosedanji svetnik v občinskem svetu in direktor podjetja 
Eventim. Akcijski načrt za hitrejši in uspešen razvoj občine bo 
temeljil na pozitivnemu pristopu in vključevanju uspešnih po-
sameznikov, predstavljali pa ga bodo pod sloganom »Prebudi-
mo Brežice«, sporočajo iz PUM-a.

Tudi	PUM	za	župana	v	Brežicah

POSAVJE – Samo še 14 dni je do izteka roka za vložitev kandidatur za letošnje lokalne volitve, ki bodo že 
pete v samostojni Sloveniji. Potem ko smo spomladi z  nekaterimi napovedmi in komentarji o predvolilnih 
pričakovanjih ponekod v Posavju izzvali nelagodje in celo jezo, se je večina ugotovitev (žal) pokazala kot 
resničnih. Stanje se ni veliko spremenilo. Razen tega, da vse kaže, da bomo imeli v treh največjih občinah 
skupno dober ducat kandidatov (med njimi za zdaj samo eno kandidatko), od tega vsaj polovico vseh v Bre-
žicah. Seveda se lahko v zadnjih dveh tednih še kaj zgodi, vendar pa novih kandidatur s strani pomembnej-
ših političnih skupin ni pričakovati, saj bi bile kadrovske rešitve tik pred dvanajsto pravzaprav neresne.
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Vesel sem, 
da imamo 
Primoža
Ob občinskemu prazniku, 
ki ga Občina Brežice pra-
znuje 28. oktobra vsako leto, 
podeljuje Občinski svet ok-
tobrska priznanja, nagra-
de in občasno tudi naziv 
častnega občana. Občina 
Brežice podeljuje naziv ča-
stnega občana za posebne 
zasluge izjemnim ljudem, 
ki so na določenem področju s svojim položajem oziro-
ma dejanji na poseben način prispevali k položaju in 
slovesu občine v državnem in mednarodnem prostoru. 
Doslej je bilo podeljenih le 8 nazivov častnega občana, 
prvi naziv pa je bil podeljen leta 1983. Naziv častnega 
občana prejmejo le izjemne osebnosti in pomeni najviš-
jo občinsko pozornost in zahvalo. Običajno so nazivi ča-
stnega občana povezani z izjemnim življenjskim delom 
in so podeljeni ob koncu poklicne poti, osebno pa zago-
varjam pristop, da se tovrstne časti dodelijo v času ak-
tivne dobe posameznika, saj lahko predstavljajo doda-
tni motiv za nadaljnje delovanje. 

Če kdo zasluži naziv častnega občana Občine Brežice, 
je to naš izjemni atlet in metalec kladiva Primož Koz-
mus. Primož Kozmus je v letu 2009 zaključil svojo iz-
jemno bogato športno kariero. Na prste ene roke lah-
ko preštejemo slovenske športnike, ki so bili olimpijski 
in svetovni prvaki hkrati. Primož je doslej edini slo-
venski atlet z olimpijsko zlato medaljo, če štejemo zra-
ven tudi športnike bivše Jugoslavije. Njegova športna 
pot je bila izjemna, polna številnih izjemnih rezultatov 
in medalj iz največjih tekmovanj. Za mnoge Sloven-
ce in Brežičane je bil zaključek Primoževe športne poti 
presenečenje, nekaj je bilo tudi razočaranja. Primož je 
na svoji športni poti dosegel ogromno, praktično vse. 
Manjkal je le načrtovan svetovni rekord. Ta cilj je bil 
izjemno visok, saj je aktualni svetovni rekord razme-
roma star in je bil postavljen v času, ko še ni bilo tako 
ostrih in doslednih kontrol uživanja nedovoljenih sred-
stev športnikov.

Prav je, da vsak športnik oceni, kaj je v lastni karie-
ri možno doseči in kaj ne in kdaj je konec športne poti. 
Vrhunski šport terja izjemno obremenitev za človeški 
organizem ne le v fizičnem in psihičnem smislu, zahte-
va namreč v celoti podreditev načina življenja ciljem 
v športu. Življenje pa je veliko več in tega se zaveda 
tudi Primož. Mlad človek mora pri takšnih odločitvah 
razmisliti, kaj bo počel kasneje v srednjih in zrelih le-
tih, ali in kdaj si bo ustvaril družino in še marsikaj. 
Na tehtnico odločitve je potrebno dati vse argumente 
in osebne cilje in se nato odločiti kako naprej. Spoštu-
jem Primoževo odločitev in vem, da si ustvarja čudovi-
to družino in da si je zastavil tudi nove cilje v poslov-
nem življenju. Želim mu veliko uspehov in sreče.

Brežičani in Posavci smo lahko izjemno ponosni na 
Primoža Kozmusa in njegove dosežke, še zlasti nam je 
godilo, da so mediji zelo pogosto ob omembi njegove-
ga  imenu in njegovih dosežkov dodali besedi »brežiški 
atlet« ali »Brežičan«. Naša občina je s Primožem Koz-
musom doživela veliko promocijo, zato smo se mu vsaj 
simbolno enkrat že zahvalili s podelitvijo občinske ok-
tobrske nagrade leta 2003. Podelitev statusa častnega 
občana je najvišja možna čast in zahvala posamezni-
kom, ki so s svojimi izjemnimi dosežki dvignili ugled 
naše občine. Primož si jo nedvomno zasluži. Zato sem 
se v imenu brežiške SDS podpisal pod predlog, da ob 
letošnjem občinskem prazniku Primož Kozmus prejme 
ta častni naziv. Verjamem, da bo obravnava tega pre-
dloga na Občinskem svetu zgolj prijetna formalnost. 

Učinek njegovih izjemnih rezultatov pa ni le neposre-
den, je tudi posreden. V njem so številni otroci in mla-
di spoznali  idola in zgled. Marsikoga je atletika ozi-
roma šport bolj pritegnil, kot bi ga sicer in mnogi so se 
je odločili del svojega prostega časa preživeti namesto 
na ulici in za računalnikom na športnem stadionu ali 
igrišču. Veseli nas, da za Primožem prihaja novi rod 
vrhunskih atletinj in atletov, ki na tekmovanjih v svo-
jih starostnih skupinah dosegajo vrhunske rezultate. 
Ob tem predlogu gre zahvala in velik del zaslug tudi 
dosedanji Primoževi športni ekipi s trenerjem Vladi-
mirjem Kevom na čelu.

Primož pa je (bil) tudi neke vrste upornik in je jav-
no opozoril na pomanjkljivosti pri delu Olimpijske-
ga komiteja in nedorečenosti pri statusu športnikov z 
vrhunskimi rezultati. Pri tem velja poudariti, da se je 
zavzel predvsem za svoje kolege in ne zase. Vesel in po-
nosen sem, da imamo Primoža. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

SEVNICA - Planinsko društvo Lisca Sevnica je od 20. do 22. 
avgusta organiziralo planinsko turo na Triglav z okolico, ka-
tere se je udeležilo skupno 58 planincev, med temi pa je bilo 
kar 22 t.i. zelencev (prvi vzpon na najvišji slovenski vrh). Po 
lahkem vzponu do slapa Peričnik smo se iz izhodiščne toč-
ke v Aljaževem domu v Vratih čez Prag podali do Kredarice, 
kjer smo prenočili in se navsezgodaj zjutraj v soboto poda-

li proti vrhu Triglava. Na najvišjem vrhu Slovenije ob Aljaže-
vem stolpu seveda ni manjkalo veselja in planinskega tradi-
cionalnega krsta z vrvjo. Sledil je spust do Tržaške koče na 
Doliču, od koder smo se razdelili v dve skupini – prva se je 
povzpela na Kanjavec in Prehodavce, druga pa se je odpra-
vila čez Hribarce v dolino Triglavskih jezer. Po zasluženem 
nočnem počitku smo se zadnji dan podali na Lepo Špičje, 
prvi spominski vzpon na omenjeno goro pa posvetili premi-
nulemu članu Planinskega društva Lisca Sevnica Alojzu Flaj-
su. Poti obeh skupin so se ponovno združile v dolini pri Koči 
ob izviru slapa Savica, ki je bila tudi ciljna točka tridnevne 
planinske ture. Nato smo prijetno utrujeni, a vendar pono-
sni na lastne dosežke ob osvojenih vrhovih, pot nadaljevali 
proti Sevnici.   D. Jazbec

Sevničani	na	Triglavu

„Gasilska“ na vrhu Slovenije

Veliki met – rekord v množič-
nem igranju na harmoniko – 
sicer ni uspel, saj bi se mora-
lo, da bi ga dosegli, v nedeljo 
na festivalskem prizorišču 
zbrati skoraj tisoč harmoni-
karjev in harmonikaric, bilo 
pa jih je »le« 233. V tridnev-
nem programu se je na odru 
pod velikim šotorom zvrsti-
lo preko 20 glasbenih izva-
jalcev iz Slovenije, Hrva-
ške, Madžarske, Makedonije 
in Srbije z legendarno Esmo 
Redžepovo, Boban i Marko 
Markovič orkestrom, Orleki, 
Gustafi, Modrijani, Ansam-
blom Roka Žlindre, Lango … 
na čelu, pester je bil tudi 
spremljevalni program (tek-
movanje v kuhanju golaža, 
etno tržnica, tržnica prija-
teljev Panonike harmonike, 

Čeprav	rekorda	ni	bilo,	je	
harmonikarski	festival	uspel	
CERKLJE OB KRKI – Kljub temu, da je Panoniko harmoniko, prvi mednarodni festival harmonike, etno 
glasbe, vina, kulinarike in smeha, vse tri dni precej motilo kislo in deževno vreme, ki je marsikoga od-
vrnilo od obiska, so organizatorji, Zavod Evforija, z obiskom zadovoljni. Obljubljajo, da bodo festival 
pripravili tudi prihodnje leto.

vinskih hramov ter kulinarič-
nih kotičkov, nastopi mladih 
harmonikarjev in folklornih 
skupin, lunapark za otro-
ke ...). 

„Vsekakor smo dobili dogo-
dek širokih razsežnosti, ki je 
bil pri obiskovalcih izvrstno 

sprejet, Posavje pa je doži-
velo edinstveno promocijo. 
Je pa res, da je prvič naj-
težje, šele ko se zgodi, vi-
diš, kaj bi še bilo potrebno 
narediti, da bi bilo še bolje. 
Praznik harmonike sicer ni 
uspel tako, da bi se vpisali v 
Guinnessovo knjigo rekordov, 
je bil pa način, kako so se 
harmonikarji odzvali in prišli 

na dogodek, zame že velika 
zmaga, saj so bili med nji-
mi tudi najmlajši, ki so prišli 
v spremstvu staršev. Imamo 
popotnico za prihodnje leto, 
ko bomo prav gotovo naredi-
li vse, da podremo rekord,« 
je festival ocenil njegov po-
budnik Tomaž Zorko. 
 P. Pavlovič, M. Kalčič, 
 foto: J. Macur

Prva zvezda osrednjega 
koncertnega večera je 
bila nedvomno »kraljica 
ciganske glasbe« Esma 
Redžepova.

Nedeljski shod harmonikarjev je spremljalo tudi 
precejšnje število gledalcev.

BISTRICA OB SOTLI - Na pobudo Občine Bistrica ob Sotli in v 
želji ohraniti pitno vodo v t.i. Gabronovem vodnjaku, ki se 
nahaja v centru Bistrice, so 29. avgusta jamarji iz jamarske-
ga kluba Brežice ob pomoči domačih gasilcev očistili ome-
njeni vodnjak. Še pred prihodom jamarjev so domači gasilci 

izčrpali vso vodo iz vodnjaka. Jamarji so za spust v vodnjak 
zaradi večje varnosti uporabili tudi kisik. Na dnu vodnjaka je 
bilo nekaj lesenih desk, vej, železo in plastika, kar so s po-
močjo vedra in vrvi zvlekli na površje. Dotok vode v vodnjak 
je kar močan, saj so morali gasilci med čiščenjem večkrat 
vklopiti črpalko. Po pol ure dela je prvemu jamarju začelo 
primanjkovati kisika v jeklenki, zato se je vidno utrujen od 
napornega dela  povzpel iz vodnjaka in zamenjal ga je dru-
gi jamar. Čiščenju je sledilo še kratko druženje jamarjev in 
gasilcev, jamarji pa so obljubili, da bodo z veseljem raziska-
li kakšno bistriško jamo.   J. Kunst

Jamarji	in	gasilci	očistili	
Gabronov	vodnjak

Zadovoljstvo po uspešno opravljenem delu

ŠENTJANŽ - V Šentjanžu je minuli konec tedna pote-
kal že 5. tradicionalni ŠentROCKjanž V petek so nasto-
pili Blek Sheep in Liquf ter presenečenje večera - sep-
tet Fortuna z Liqufom (na fotografiji). V soboto je v 
Tržišču potekal turnir v malem nogometu ob 30-letni-
ci športnega društva Šentjanž. Zmagala je ekipa Armat 
1 pred Krmelj kiudr in Armat veterani. Zvečer je bila 
v Šentjanžu še vaška veselica, ki jo je letos prvič izve-
dlo Mladinsko društvo Šentjanž, na kateri sta nastopila 
ansambla Veseli Dolenjci in Nemir. V Šentjanžu so se še 
enkrat več izkazali, kot ponavadi pa so priložnost zno-
va ponudili domačim skupinam, obenem pa spet poskr-
beli za reaktivacijo domače mladine, ki ob takih dogod-
kih vedno stopi skupaj.  D. Perko
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DZMP tovrstne delavnice v 
romskih naseljih (razen Ke-
rinovega Grma še na Drno-
vem, Lokah in Rimšu) izva-
ja že od leta 2001, letos pa 
so se jim na pobudo romske 
policistke Nataše Brajdič 
Slivšek pridružili še polici-
sti. „Namen teh delavnic je, 
da ustvarjamo z otroci, da 
jih spodbujamo k izobraže-
vanju, da pokažemo, kaj de-
lamo policisti, predvsem, kaj 
delam jaz kot Romkinja, tako 
da lažje sprejmejo policiste 
v svoje okolje,“ je pojasnila 
Brajdič Slivškova, ki na po-
licijski akademiji usposablja 
policiste za delo v romskih 
okoljih. Na delavnicah, ki si 
jih je ogledal tudi krški žu-
pan Franc Bogovič, so otroci 
risali, slikali, pisali, brali, ve-
liko zanimanja, zlasti pri fan-
tih, je požel simulator mo-
torja, policisti so jih ob tem 
seznanili tudi s prometnimi 

Napredek	pri	integraciji	je	
žal	(pre)počasen
KERINOV GRM - V romskem naselju Kerinov Grm so konec avgusta potekale desetdnevne delavnice za 
romske otroke, ki so jih ob podpori Občine Krško izvajali člani Društva zaveznikov mehkega pristanka 
(DZMP) Krško ter policisti Policijske postaje Krško in Policijske akademije Ljubljana. 

predpisi in varno udeležbo v 
prometu.

„Takšne delavnice so zelo po-
zitivne, otroci radi sodeluje-
jo na njih in morali bi jih izva-
jati večkrat. Mislim, da imajo 

kar dober učinek na vključe-
vanje naših otrok v šolski sis-
tem,“ je delavnice ocenil rom-
ski svetnik v krškem občinskem 
svetu Moran Jurkovič. Še bolj 
uspešno integracijo romskih 
otrok si Jurkovič obeta z od-

prtjem romskega vrtca v nase-
lju, ki naj bi zaživel še to je-
sen, ponosen pa je tudi, da sta 
letos prvič dva fanta uspešno 
končala prvi letnik srednje šole 
– prej so srednjo šolo uspešno 
izdelovala le nekatera dekle-
ta. „Starši se zdaj mnogo bolj 
kot v preteklosti zavedajo, da 
brez šole ni nič,“ ugotavlja 
Jurkovič.

Napredek pri integraciji Romov 
opažajo tudi v društvu DZMP, ki 
deluje kot vezni člen med dr-
žavnimi in občinski ustanovami 
ter Romi, vendar pa je napre-
dek bolj počasen, kot bi si že-
leli, pravi Tom Gomizelj. Kriti-
čen je predvsem do delovanja 
nekaterih ustanov, ki kljub ja-
sni zakonodaji ne poskrbijo, 
da bi romski otroci pravoča-
sno vstopili in redno obiskova-
li šolo, pa tudi počasnost prav-
ne države pri tem ni v pomoč.
 P. Pavlovič

Zlasti fantje so se gnetli okoli simulatorja motorja, 
policist pa jim je svetoval o varni vožnji.

»Kitariada je neke vrste no-
stalgično srečanje glasbenikov 
in ljudi, ki so hodili na ple-
se ansamblov, ki so prenehali 
z aktivnim glasbenim delova-
njem okoli leta 1980. Obenem 
pa želimo mladim tudi poka-
zati, kakšna glasbe se je po-
slušala pred tridesetimi in več 
leti. Letos smo prireditvi do-

dali še športni program, priho-
dnje leto pa bomo morda pri-
pravili še kakšen dodatek za 

SELA PRI DOBOVI – 20. avgusta je pred Lovskim domom Dobo-
va na Pistačah potekalo tradicionalno srečanje brežiških ga-
silskih veteranov in veterank, ki ga pripravlja Gasilska zveza 
Brežice. Poleg slavnostnih nagovorov, ki so jih 210 zbranim 
namenili Jože Zupančič, Mihael Boranič in župan Ivan Molan, 
so podelili tudi priznanja in priložnostna darila. 

Uvodni pozdrav je pripadel predsedniku Komisije za delo z ve-
terani pri GZ Brežice Jožetu Zupančiču, predsednik zveze Mi-
hael Boranič je zbranim namenil tudi nekaj osnovnih podat-
kov in dejal, da imajo v 31 prostovoljnih gasilskih društvih 396 
veteranov obeh spolov, naziv pa ženske gasilke prejmejo s 55 
leti, moški s 63 leti, obenem pa morajo imeti 30-letni staž v 
gasilstvu. Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da se na obči-
ni zavedajo pomembnosti delovanja gasilstva v občini, zato z 
različnimi pomočmi podpirajo delovanje občinske gasilske zve-
ze, društvom pa pomagajo tudi pri nabavi novih vozil ter dru-
ge gasilske opreme.
Najstarejši prisotni veteran Stane Zorko, član PGD Brežice oko-
lica, in veteranka Antonija Bruderman, članica PGD Brežice, 
sta prejela priznanji, priložnostna darila pa veteran Slavko Ba-
znik iz PGD Pirošica in veteranka Marija Černelič iz PGD Deč-
no selo, ki sta v dneh pred srečanjem praznovala rojstni dan. 
Prav posebnega pozdrava na srečanju pa je bil deležen 96-le-
tni starosta brežiških veteranov Alojz Bokor. Prireditve so se 
udeležili tudi predsednik Vatrogasne zajednice občine Brdovec 
Josip Gerjevič, tehnični sekretar GZ Brežice Vinko Cvetkovič 
in poveljnik GZ Brežice Franc Urek.  M. Kalčič 

Brežiški	veterani	na	srečanju

Mihael Boranič izroča priznanje Antoniji Bruderman

Kitariada	starih	bendov	
letos	s	športnimi	igrami
SEVNICA - Glasbeni dogodek, ki ga je pobudnik in organizator Miran Štojs iz Sevnice poimenoval Kitaria-
da starih bendov, je potekal tretjo soboto v avgustu že četrto leto zaporedoma. Pri sami organizaciji in 
pri izvedbi prireditve na igrišču pri sevniškem bazenu je sodelovalo tudi sevniško društvo K.N.O.F. 

prijetno in sproščeno poletno 
druženje. Idej ne manjka,« je 
pojasnjeval Miran Štojs, ki je 
sedel za bobni pri kar treh do-
mačih skupinah (Modre zvez-
de, Makadam in Patina). 
V popoldanskem času so se 
predstavile mlajše rock skupi-
ne - OŠ Band in The Roks iz Sev-
nice ter Blek Sheep iz Krmelja. 

S kozjanskega konca, iz Lesič-
nega, je prišla skupina Sušica 
band, iz Lesc pri Bledu pa sku-

pina John Doe. V premorih, ko 
so se posamezne glasbene sku-
pine pripravljale na nastop, so 
popoldanski del prireditve po-
pestrile s svojimi nastopi še 
sevniške mažorete. Večer-
ni koncert starejših glasbenih 
skupin je otvorila ljubljanska 
skupina Jebend, nadaljevala 
pa skupina Young Ones iz Ce-
lja. Sledile so posavske skupine 
– Razpotje iz Krškega, Samora-
stniki iz Radeč, Modre zvezde, 
Makadam in Patina iz Sevnice.

Letošnjemu programu Kitari-
ade starih bendov – srečanje 
mlajših in starejših glasbenih 
skupin, ki preigravajo glasbo 
iz 60., 70. in 80. let, so doda-
li še športni del, ki se je odvi-
jal v dopoldanskem in deloma 
v popoldanskem času. Na te-
nis igrišču pri športnem domu 
je potekal tenis turnir, na obeh 
igriščih pri nekdanjem taborni-
škem domu pa turnir dvojic v 
odbojki na mivki. Več na po-
savje.info. S. Radi

OŠ Band je nastopil na Kitariadi starih bendov v Sevnici 
v popoldanskem času, v kategoriji mlajših glasbenih 
skupin.

Prijatelja že mnogo let – sevniški bobnar Jani Košir in 
glasbeni urednik Dragan Bulič.

KRŠKO - Dvorana v starem krškem mestnem jedru je 24. av-
gusta gostila poezijo in vino, saj so pred začetkom tradicio-
nalnega pesniškega festivala, ki se je letos iz Medane preselil 
na Ptuj, pod okriljem krške Valvasorjeve knjižnice, krške iz-
postave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Študentske 
založbe, svoje literarne stvaritve prebirali Kanadčan Jordan 
Scott, Rusinja Elena Fanailova, njuno poezijo sta v sloven-
skem jeziku podajala Žiga Kump in Nika Šušterič, in sloven-
ske pesniške gore list Jure Vuga. Glasbeno sta dogodek obo-
gatila Peter Gabrič in Robert Pirc. Nekaj besed je zbranim 
spregovorila direktorica knjižnice Polona Brenčič. Za zaklju-
ček pesniško-glasbenega sladokusja pa je z žlahtno vinsko ka-
pljico postregla Hiša trte in vina Kunej.  M. K. 

Prepletanje	poezije	in	vina	v	parku

Nastopajoči na t. i. večerih pred Dnevi poezije in vina

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

CORCORAS
koncert iz cikla AKUSTIKA

četrtek, 2.9., ob 20. uri,
atrij MESTNEGA MUZEJA KRŠKO

(Klub KDK v primeru dežja, ob 20.15)

JADRANKA JURAS 
z bendom

predstavitev albuma SAKURA
zasedba:
Jadranka Juras - vokal
Milan Stanisavljević - klaviature
Žiga Kožar - bobni
Jernej Trobentar - kitara
Jošt Drašler - el. bas
Blažka Oberstar - vokal, flavta
Jana Gamser - vokal
Lea Likar - vokal

petek, 10.9., ob 20. uri,
ploščad pred KDK
(Klub KDK v primeru dežja)

Marijan Dović, violina, viola, 
akustična kitara
Pija Zorko, violina
Maja Remic, viola, vokal
Ana Arh, violončelo
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GADOVA PEČ - Društvo vinogradnikov Cerklje ob Krki, ki le-
tos praznuje 30 let delovanja, je 20. avgusta pri hramu dru-
žine Baškovč v Gadovi peči pripravilo likovno kolonijo in nato 
otvoritev prve slikarske razstave z naslovom »Doga tempo-
re ex 1 cvičkorel«. Na njej je sodelovalo enajst likovnikov 
iz Krškega, Brežic in Dobove (Ana Mamilovič, Vladka Su-
mrek, Branka Pirc, Tatjana Potokar, Mija Baškovč, Tadej 

Baškovč, Rajko Baškovč, Darko Oštrbenk, Branko Bosina 
in Anton Zorko) ter gost Lajos z Madžarske, ki so pri ustvar-
janju svojih del namesto vode uporabljali tudi - vino. Nekaj 
del so ustvarili zgolj z uporabo vina, predvsem gameja in mo-
dre frankinje, pa tudi cvička, na vinogradniške doge pa so sli-
kali z akrilnimi barvami. Udeležence kolonije je pozdravila 
brežiška podžupanja Milena Jesenko in v tovrstni prireditvi 
prepoznala hvalevredno simbiozo med vinogradniki in slikar-
ji, nov korak v promociji cvička je pohvalil tudi ambasador 
cvička Ivan Urbanč. Cerkljanski vinogradniki želijo, da bi li-
kovna kolonija, ki ji je sledila še degustacija vin in pogosti-
tev, postala tradicionalna. P. P.

ARTIČE – 22. avgusta je 
Društvo rejcev in ljubite-
ljev konj Artiče organizi-
ralo tradicionalno žegna-
nje konj. Povorka je krenila 
z Glogovega Broda ter se 
ustavila na prireditvenem 
prostoru Banove domači-
je, kjer je blagoslov opra-
vil domači župnik Janez 
Turinek, zbrane pa je poz-
dravil tudi brežiški župan 
Ivan Molan. V nadaljevanju 
druženja pa so obiskovalce 
zabavali Brežiški flosarji. 
 M. K., foto: L. Kreačič

Cvičkorel	–	simbioza	med	
vinogradniki	in	slikarji

Vladka Sumrek, ena od udeleženk kolonije, ter 
gostitelj Roman Baškovč, v ozadju razstavljena dela v 
»cvičkorelu«.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Tretji Anin glasbeni večer, ki se 
je zvrstil 17. avgusta na tradicionalnem prizorišču v cer-
kvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem, je izzvenel ob igranju 
19-letnega sevniškega klarinetista Domna Marna in še leto 
dni mlajšega kitarista Aljaža Cvirna iz Celja.

Domen Marn, ki se uvr-
šča med vidnejše klarine-
tiste mlajše generacije, je 
po zaključeni nižji glasbe-
ni šoli v Krškem nadaljeval 
glasbeno izobraževanje na 
Srednji glasbeni šoli v Ce-
lju, sedaj pa je študent Vi-
soke šole za glasbo v Zu-
richu. Ne glede na mlada 
leta je že prejemnik števil-
nih nagrad in priznanj tako 
doma kot v tujini, kot solist 
pa deluje v več glasbenih 
sestavih, s Pihalnim orke-
strom Videm, Simfoničnim 
orkestrom GŠ Krško, Godbo 
Slovenskih železnic Zidani 
Most, Mladinskim pihalnim in Mladinskim simfoničnim orke-
strom GŠ Celje, med drugim pa je tudi član kvarteta klari-
netov Ad Clarinetum Quartet. Prav tako kot Marn s klarine-
tom, je kitarist Aljaž Cvirn, ki se sicer šola na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani, pa tudi v Zagrebu, dobitnik 
številnih priznanj in nagrad ter član več instrumentalnih za-
sedb, med drugim priljubljenega celjskega kvinteta Gamma.

Oba nastopajoča sta pred zbranim občinstvom na tokratnem 
Aninem glasbenem večeru s solističnima nastopoma izva-
jala glasbene cikle skladatelja Johanna Sebastiana Bacha, 
Cvirn Suito za čelo št. 2 v d-molu in Marn Partito za flavto 
v a-molu, nakar sta še v duetu zaigra večstavčno glasbo Hi-
storie du Tango, delo argentinskega skladatelja Astorja Pan-
taleona Piazzolla.

Po treh instrumentalnih Aninih večerih bo četrti, ki bo hkrati 
tudi zadnji v letošnji sezoni, vokalno obarvan. 18. septem-
bra bo namreč nastopila 15-članska fantovska pevska zased-
ba Lavrencij z Rake. B. Mavsar

BRESTANICA - V atriju gra-
du Rajhenburg je 21. avgu-
sta potekal koncert z naslo-
vom Španske vrtnice, ki je 
bil – kot pove že naslov – 
špansko obarvan. Zapel je 
tenorist Marko Železnik, 
na klavir je igrala Estera 
Cetin, na flavto Tjaša Že-
leznik, na violino Jerneja 
Vakselj, nastopili so tudi 
Železnikovi prijatelji iz nemškega Obrigheima s kitaristko 
Manuelo Schoen, z ritmi flamenka pa je večer popestrila 
plesalka Živa Heričko. Foto: J. M.

Koncert	Dua	harmonik	

KRŠKO - V atriju Mestnega muzeja Krško je v okviru cilka 
Akustika, ki ga organizira Kulturni dom Krško, 20. avgusta 
nastopil Duo harmonik, ki ga sestavljata Miha Debevec na 
diatonični in Tomaž Rožanec na koncertni harmoniki. Vr-
hunska harmonikarja sta obiskovalcem pripravila raznovr-
sten program skladb, prirejenih za harmoniko, ki ni nikogar 
pustil hladnega. Foto: J. M.

Španske	vrtnice	na	
brestaniškem	gradu

Marn	in	Cvirn	zvezdi	
3.	Aninega	glasbenega	večera	

Sevničan Domen Marn

BREŽICE - Na terasi Mestnega atrija Brežice je 
gostovala v letošnjem letu ustanovljena glasbena 
skupina Mariachi Fiesta en Jalisco (na fotografiji) ter s 
svojim nastopom navdušila številne obiskovalce, saj so 
glasbeniki z mehiškim melosom ustvarili prav prijetno 
vzdušje. M. K. 

SEVNICA - V galeriji na gradu 
Sevnica je potekalo 19. avgu-
sta odprtje razstave spodnje-
ga perila ter ljudskih oblačil iz 
19. in 20. stoletja iz osrednje 
Slovenije in iz Posavja. Dele 
posameznih oblačil in kmeč-
ko ter meščansko modo prete-
klih dveh stoletij je predstavi-
la zbirateljica in razstavljalka 
Ida Intihar, upokojena učite-
ljica iz Horjula, ki večino svo-
jega časa preživi na Jeleni-
ku pri Raki. Intiharjeva je na 
otvoritvi zanimive razstave v 
svoje pripovedovanje, kako je 
postala lastnica razstavljenih 
predmetov in oblačil, vtkala 
tudi marsikatero zanimivost 
iz preteklih časov. »Poroč-
na obleka je bila črna, ker je 
bila bolj praktična. Primerna je bila za poroko in nato še za po-
greb,« je dejala in zvabila nasmeh na obraze prisotnih. K prije-
tnemu razpoloženju na otvoritvi so prispevali tudi člani in čla-

nice folklorne skupine društva 
upokojencev z Razborja, dram-
ski igralec in televizijski vodi-
telj Pavle Ravnohrib ter skupi-
na z Rake, oblečena v oblačila 
s konca 19. stoletja, Oskar Zo-
ran Zelič pa je predstavil izse-
ke najdenih opisov oblačil, zna-
čilne za naše, posavske kraje, 
zapisane v domačem narečju in 
v jeziku tistega časa.
 S. R., foto: L. M.

BREŽICE – Lepo številnim obiskovalcem, ki jih je 26. avgusta 
tretjič pritegnil Festival uličnega gledališča Ana Desetnica, 
zanj pa je za živahnost poletnih uric poskrbel ZPT Brežice, 
je bilo tudi za sklepna dejanja naklonjeno toplo popoldne.

Malčki, mladina in starši so se najprej naužili igric ob igra-
lih, ki jih je iz ljubljanskega konca pripeljal Drago Zadnikar. 
Igrala jim je v užitek ponudil iz odpadnih materialov oziroma 
iz tako rekoč zavrženih kosov, iz katerih so nastala nenava-
dna igrala. Kletka slovenskega gledališča Ane Monroe je šti-

ri igralce, protagoniste Kletke, navdihovala z ogledovanjem, 
merjenjem, postavljanja zaščitnega traku okoli nje, vešče 
jih je vlekla v neverjetna dogovarjanja, izražena predvsem v 
pantomimi, v okretnosti in neokretnosti, v spodrsljaje, včasih 
so spominjali na prigode Dobrega vojaka Švejka ali na film-
sko dvojico Pat in Patašon. Lepoto svetlobe v temi, nevarno-
sti ognja, adrenalina, vzhičenosti, zadrževanje diha, priča-
kovanj v svetlečih iskrah pod temnim nebom, pa je v pozni 
poletni uri pričaral gusar Rudek Strašni, ki mu je duh življenja 
dal Zoran Vukič s Hrvaške v predstavi s pirotehniko. 

21. avgusta je na igrišču pri MC Brežice nastopil Italijan Marco 
Renz in se številnim mladim in manj mladim občanom pred-
stavil z monociklom in vragolijami, povezanimi z njim. Ulič-
ni festival v mestnem parku sta zatem nadaljevali Korošici 
Štefka&Poldka iz slovenskega Bimbo teatra s predstavo Gre-
ma smučat. Vroč avgustovski dan ju je navdihnil za »smučari-
jo« na vodi oziroma na valovih morja, vendar sta z vso kopal-
no »kramo« pristali v brežiškem parku, ki je za naše skupne 
minute postal plaža.  N. Jenko Sunčič

Sklenjen	krog	Ane	Desetnice	
v	mestnem	parku

Marco Renz je navdušil z vragolijami z monociklom.

Razstava	spodnjega	perila	
in	oblačil	iz	19.	in	20.	stoletja	

Na otvoritvi razstave 
zbirateljice spodnjega 
perila in oblačil Ide Intihar 
so sodelovali tudi njeni 
sokrajani, oblečeni v 
oblačila, ki so jih nosili v 
preteklih dveh stoletjih. 

KRŠKO - Med 13. in 15. avgustom se je skupno 42 članov Dru-
štva Sožitje Krško, varovancev društva in njihovih staršev ozi-
roma skrbnikov, udeležilo vikend seminarja, ki je potekal v Ter-
malnem kopališču Bioterme Mala Nedelja v občini Ljutomer. 
Ob udeležbi na predavanjih in delavnicah so si udeleženci ogle-

dali tudi nekaj prekmurskih posebnosti in znamenitosti, med 
drugim Muzej Janeza Puha s spominsko sobo v Juršincih, mlin 
na veter in drevored lip v etnološkem muzeju na Stari Gori, se 
povzpeli na razgledni stolp na Gomili, se udeležili postavljanja 
klopotca na Turistični kmetiji Žinko v Moravcih v Slovenskih go-
ricah, nazaj grede proti domu pa so si ogledali tudi znameni-
to gotsko cerkev na Ptujski Gori.  B. M.

Člani	Sožitja	v	Prekmurju

Člani društva pred Puhovim muzejem
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V občini Brežice se število 
starejših občanov, ki potre-
bujejo institucionalno var-
stvo, nenehno povečuje. Ob-
stoječi dom upokojencev je 
lani praznoval 30 let svoje-
ga delovanja in vsa ta leta 
je uspešno nudil dom starej-
šim občanom občine Brežice, 
vendar je ostal v istih tlori-
snih površinah. Po projekci-
ji o potrebnem številu mest 
za institucionalno varstvo do 
2010, ki je opravljena v SSZS, 
pa manjka v občini Brežice 
že 108 mest. 

Tudi življenjski standard, 
ki smo ga vajeni danes, je 
drugačen od tistega, v ka-
terem je bil dom zgrajen. 
Prav tako so zaradi večjih 
potreb in zahtevnejše zdra-
vstvene strukture stanoval-
cev tudi delovni pogoji tež-
ji in nudenje storitev slabše. 
Obstoječi dom ne izpolnju-
je prostorskih standardov in 
normativov, predpisanih za 
institucionalno varstvo sta-
rejših oseb. Zaposlenim ne 
zagotavlja prijaznih delov-
nih pogojev, stanovalcem pa 
ne udobnega bivanja. Novi 
standardi določajo, da se v 
obstoječih domovih do leta 
2021 ukinejo tri ali več po-
steljne sobe. V obstoječem 
domu bi bili potrebni kore-
niti gradbeni posegi in prila-
goditev prostora novim vse-
binam.

Brežiško podjetje Prodoma 
d. o. o. je pripravilo pro-
jekt Centra starejših obča-
nov v sodelovanju z Domom 
upokojencev in oskrbovancev 
(DUO) Impoljca, nastal pa bo 
v neposredni bližini že ob-
stoječega brežiškega doma 
upokojencev Brežice, ki or-
ganizacijsko spada pod DUO 
Impoljca. O razlogih za inve-
sticijo je direktor podjetja 
Prodoma Igor Zorko povedal 
naslednje: »Prepričan sem, 
da bomo na ta način poma-
gali trajnostno rešiti vpraša-
nje institucionalnega varstva 
starejših občanov v občini 
Brežice, odprli pa bomo tudi 

vrata drugim oblikam pomo-
či. Pri razmišljanju o projek-
tu so nas vodili tudi temeljni 
cilji iz resolucije Nacionalne-
ga programa socialnega var-
stva od leta 2006 do 2010, ki 
zahteva celovitost ponudbe 
storitev za starejše, ob hkra-
tnem razvijanju družabnega, 
športnega, pa tudi kulturne-
ga življenja v povezavi z lo-
kalno skupnostjo, združenji 
in društvi.«

Zorko je še poudaril, da bi 
z novimi oblikami pomoči in 
storitev, ki bodo na voljo sta-
rejšim brežiškim občanom v 
CSOB-ju, dosegli cilj, ki sta 
si ga tako država kot tudi lo-
kalna skupnost zadali, to pa 
pomeni vsem slovenskim dr-
žavljanom zagotavljati take 
razmere, da bo dostopnost 
socialno varstvenih storitev 
vsem enaka. Tudi že sama 
gradnja bo potekala v skla-
du s sodobnimi standardi vi-
soke energetske varčnosti in 
minimalnih energetskih iz-
gub, trajala pa naj bi 12 me-
secev. Po Zorkovih besedah 
znaša osnovna investicijska 
vrednost 7,5 milijonov evrov, 
medtem ko bo stala oprema 

v objektu še dodatnega 1,4 
milijona evrov.

Projekt novega CSOB načrtu-
jejo že od leta 2007, ko so 
bila odkupljena zemljišča v 
velikosti 10.000 m² izključ-
no za namen institucionalne-
ga varstva starejših občanov 
in drugih oblik pomoči sta-
rejšim v občini. Marca 2008 
je bila podpisana pogodba 
o spremembi namembno-
sti zemljišča z Občino Breži-
ce kot pripravljavcem spre-
membe in Lokusom d. o. o. 
kot načrtovalcem spremem-
be namembnosti na zemlji-
ščih. Oktobra letos bodo pri-
čeli z obsežnimi arheološkimi 
raziskavami na lokaciji no-
vih objektov, ki bodo zgraje-
ni na sedanjem travniku v iz-
meri 12.000 m² neposredno 
ob upokojenskem domu, pod 
Dobovsko cesto. Začetek gra-

dnje je predviden v mesecu 
marcu 2011. 

Predvidena je izgradnja 
objekta, ki naj bi imel dva 
sklopa, in sicer objekt Dom 
upokojencev in kompleks 

varovanih stanovanj. O tem 
pa je Zorko povedal: „ Pro-
jekt je zastavljen kot sodo-
ben center za starejše obča-
ne, ki zajema tako osnovno 
domsko varstvo, to je dom 
upokojencev, kot oskrbova-
na stanovanja in vse ostale 
storitve, ki jih potrebujejo 
starostniki za kvalitetno ži-
vljenje v tem obdobju, kot 
so dnevno varstvo, pomoč 
na domu in ostale storitve. 
Objekti bodo postavljeni 
tako, da bo dosežena opti-
malna osončenost bivalnih 
prostorov.«

Prodoma d. o. o. Brežice je 
že lastnik pretežnega dela 
tega območja ter naročnik 

izdelave sprememb in do-
polnitev prostorskih doku-
mentov, na osnovi katerih je 
na obravnavanem območju 
možna gradnja objektov za 
namembnosti institucional-
nega varstva starejših oseb - 

Predstavljamo	projekt	Center	starejših	občanov	Brežice	

Sodobna	in	dolgoročna	rešitev	potreb	po
varstvu	starejših	občanov	v	občini	Brežice
BREŽICE - Podjetje Prodoma d. o. o. je v sodelovanju z Domom upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca pripravilo projekt novogradnje Center starejših 
občanov Brežice (CSOB). V njem bo potekalo institucionalno varstvo starejših oseb, zgradili pa bodo tudi oskrbovana stanovanja. Dela se bodo pričela v leto-
šnjem oktobru z arheološkimi raziskavami, začetek gradnje pa je predviden v mesecu marcu 2011. Otvoritev novih prostorov je načrtovana v mesecu juniju 
2012. Po predvidevanjih naj bi takrat odprli tudi 40 novih delovnih mest. Vrednost investicije je ocenjena na 7,5 milijona evrov. 

Igor Zorko: »Projekt omo-
goča srednjeročno in dol-
goročno zagotavljanje 
zadostnih posteljnih ka-
pacitet za institucionalno 
varstvo starejših občanov 
na prostoru, ki omogoča 
kvalitetno izvedbo projek-
ta in kvalitetno bivanje bo-
dočih stanovalcev«. 

DOM	ČETRTE	GENERACIJE
Primarni objekt je predviden kot »dom 4. generacije«. To 
je dom gospodinjskih skupin, ki se uveljavlja v Evropi po 
letu 2000 in v Sloveniji zadnjih nekaj let. Njihova glavna 
usmeritev je normalizacija življenja starega človeka, ki 
mora živeti v ustanovi. V gospodinjski skupini je od 10-12 
starih ljudi, ki imajo svoje sobe razporejene okrog velike 
bivalne kuhinje. Vanjo mora biti po čim krajši in lažji poti 
dostop vsakega stanovalca. V njej se zadržuje vsak, kolikor 
želi: nepomičen na gibljivi postelji, polpomičen na vozičku 
in vsak drugi, pa naj je brez moči ali povsem pri močeh, bi-
strega uma ali povsem dementen (prav za te so nastali prvi 
domovi gospodinjskih skupin). V skupini je ves dan prisotna 
hišna gospodinja, ki je nov oskrbovalni profil: skrbi za celo-
tno gospodinjstvo (kuhanje, pomivanje, likanje perila, …) 
v skupini, za celotno nego, ki ne zahteva zdravstvene spe-
cializacije, ter za domače vzdušje; skratka, njeno delo je 
zelo podobno družinskim oskrbovalcem, ki doma oskrbuje-
jo starega človeka. Priprava hrane s prijetnimi vonjavami 
ter sodelovanje pri pospravljanju so dejavnosti, ki so sta-
rim ljudem domače, ko jim vse druge sposobnosti odpove-
do. Vsi potrebni zdravstveni in drugi strokovnjaki ter svoj-
ci in prostovoljci prihajajo od zunaj v sobe k posameznim 
starim ljudem ali v bivalno kuhinjo k celotni skupini, koli-
kor je potrebno in možno. 

doma 4. generacije ter oskr-
bovanih stanovanj, okvirno 
24 stanovanjskih enot. »V 
omenjeni prostor želimo 
umestiti tudi ostale stori-
tvene in servisne dejavnosti 
oziroma dopolnilno ponudbo 
in zagotavljanje potreb po 
socialno zdravstvenih uslu-
gah,“ je obrazložil Zorko in 
poudaril, da bo s tem v Bre-
žicah zagotovljena možnost 
za zaposlitev okoli 40 oseb 
različnih profilov, kar je še 
posebno v sedanjih družbe-
nih razmerah gotovo tudi po-
membno.

Medtem že tudi tečejo priza-
devanja, da bi novi dom, kot 
osrednji objekt Centra sta-
rejših občanov Brežice, po-
stal samostojni javni zavod, 
ki bi ga vključili v mrežo to-
vrstnih javnih zavodov RS.
»Vsi skupaj si moramo pri-
zadevati, da bo novi dom za 
starejše občane postal samo-
stojni zavod, ki bo imel svo-
je vodstvo in svet zavoda, v 
katerem bodo občani občine 
Brežice, s tem pa bodo za-
gotovljene najboljše storitve 
za naše starejše občane,« je 
prepričan Zorko, ki glede 
oskrbovanih stanovanj pra-
vi, da bodo najemna. »Na-
jem oskrbovanih stanovanj 
bo ekonomsko primerljiv z 
ostalimi tovrstnimi stanova-
nji, ki se že pojavljajo v Slo-
veniji. Vse ostale storitve bo 
zagotavljal novi dom, kar mu 
bo prispevalo več prihodkov, 
s tem pa nekoliko ugodnej-
šo ceno osnovnega varstva v 
domu starejših občanov Bre-
žice,« je še obrazložil Zorko.

 Marija Kalčič

Dom starejših je primarni objekt obravnavanega območja. Zazidana površina znaša 
cca 1550 m², skupna neto površina objekta cca 6200 m². Štirikraka tlorisna zasnova in 
predvidena etažnost objekta omogočata primerno število stanovalcev (cca 156), pri-
merno orientacijo bivalnih prostorov z oz. na orientacijo objekta, organiziranje bival-
nih enot po sistemu gospodinjskih skupin z največ 12 stanovalci, kar predstavlja de-
lovno-sožitni koncept domov 4. generacije, glavni vhod z vhodno avlo, lokacijo glavnih 
vertikalnih komunikacij (stopnišče, dvigala) in skupnih prostorov v jedru med bivalni-
mi kraki, umeščanje pripadajočih zdravstvenih in tehničnih prostorov (centralna ku-
hinja). Dnevni center, ločeno od bivalnih enot, omogoča ustrezno prometno zasnovo, 
zagotavlja ustrezno zasnovo in lokacijo v objektu za potrebe območja in oblikovanje 
dostopov do objektov, nudi možnost ureditve parkovnih površin za potrebe stanoval-
cev doma in oskrbovanih stanovanj. Oskrbovana stanovanja bodo zgrajena na zazidal-
ni površini na cca 500 m². Tlorisna zasnova in predvidena etažnost omogoča površine 
za cca 24 oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi pomožnimi in skupnimi prostori, ori-
entacijo bivalnih prostorov v smeri V-Z, funkcionalno navezavo na Dom starejših, lo-
čen dostop do objekta s priključkom na obstoječo javno cesto na južni strani območja, 
ustrezno dimenzioniranje in oblikovanje parkirnih in zelenih površin.

OSKRBOVANA	STANOVANJA
Oskrbovano - varovano stanovanje je arhitektonsko prila-
gojeno starejši osebi z lastnim gospodinjstvom v večsta-
novanjski stavbi. Namenjeno je starejšim od 65 let, ki jim 
zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje in ne 
potrebujejo institucionalnega varstva v domu. V oskrbova-
nem - varovanem stanovanju starejša oseba ohranja svojo 
samostojnost in zasebnost, če pa želi, lahko koristi pomoč 
in storitve doma starejših ali centra za pomoč na domu. 
Stanovanje je opremljeno s klicno napravo za klic v sili 24 
ur dnevno. Najpogostejše storitve so pomoč v oskrbova-
nem stanovanju (gospodinjska pomoč, vzdrževanje oseb-
ne higiene, prinašanje obrokov hrane, pranje in likanje...), 
nudenje zdravstvene obravnave in storitev ter pomoč pri 
ohranjanju družabnih stikov. Za opravljanje teh storitev je 
zelo pomembno, da so oskrbovana stanovanja v neposre-
dni bližini doma upokojencev in v našem projektu je ume-
ščanje stanovanj idealna za tovrstno kakovostno storitev.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice:

»Občina Brežice že vodi 
postopek prostorske-
ga umeščanja, s katerim 
bo omogočila, da se lah-
ko prične gradnja novega 
doma oz. Centra starejših 
občanov v Brežicah. Tre-
nutno je ta projekt edi-
na izvedljiva rešitev vse 
večjih potreb po dom-
ski oskrbi, zato ga Obči-
na Brežice podpira, sam 
pa menim, da je pobuda 
Igorja Zorka izredno do-
brodošla. Pomembno je 
tudi, da bo s tem dobi-
lo delo nekaj deset obča-
nov različnih poklicev, ki 
bodo delali v sodobno ure-
jenih prostorih. Vsekakor 
pa se bo moralo ministr-
stvo kot ustanovitelj se-
danjega doma tudi izreči, 
kakšen status bo ta imel v 
prihodnje. Pričakujem na-
mreč, da bodo prisluhnili 
tako Zorku kot priporoči-
lom občine, da bi dom že 
ob vselitvi leta 2012 po-
stal samostojni javni za-
vod.«

Andreja Flajs, 
direktorica DUO 
Impoljca Sevnica:  

„Strategija varstva starej-
ših, ki jo pripravlja Mini-
strstvo za delo, družino in 
socialne zadeve kot nacio-
nalni program, je odgovor 
RS na staranje prebival-
stva in na evropske zahte-
ve po skrbi za pripravo po-
gojev za varno in celovito 
podporo potrebam ljudi 
tretje generacije. Potreb-
no se je zavedati, da dom 
ne more v celoti nadome-
stiti življenja v domačem 
okolju, vsekakor pa pred-
stavlja posamezniku orga-
nizirana skrb pomemben 
prispevek za ohranjanje 
osebnega dostojanstva in 
kvalitete življenja. Za-
posleni v Domu se dnev-
no srečujemo z dejstvom, 
da obstoječi bivalni in de-
lovni pogoji ne omogočajo 
razvoja sodobnih strokov-
nih pristopov za razširitev 
dejavnosti, niti ne zagota-
vljajo zadovoljive kvalitete 
storitve. Imamo strokovno 
usposobljen s prakso obo-
gaten kader, potrebujemo 
pa še pogoje. Pobuda Pod-
jetja Prodoma d. o. o. po-
nuja celovite odgovore na 
reševanje obstoječe pro-
blematike. Kot direktori-
ca zavoda želim, da v pro-
cesu vseh aktivnosti pred 
osebnimi interesi prevla-
dajo skupnostni interesi, 
strokovnost in argumenti, 
saj bi želeli odgovorno za-
staviti kvalitetne pogoje za 
jutrišnji dan.“
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gradnjo prve faze objekta Vr-
tec Ciciban. Sedaj se gradnja 
nadaljuje in v tej drugi fazi bo 
zgrajenih še sedem igralnic, 
kolikor jih ima že zgrajeni prvi 
del, urejena pa bo tudi klet in 
gospodarski dostop do vrtca. 
Listavci, ki so bili posekani, so 
stali izključno na lokaciji, kjer 
bo zgrajena stavba novega vrt-
ca. Posekani iglavci pa so bili v 
naše okolje sajeni in umetno 
prinešeni in so zato tudi leglo 
lubadarjev. Iglavce se v skla-
du z novo evropsko zakonoda-
jo v okolice vrtca ne priporoča, 

POSAVJE - V lanskem letu je 
LAS Posavje s partnerji - s 
Centrom za razvoj podeže-
lja Posavje, z Zavodom Vrbov 
Log oz. z Zavodom Svibna 
ter s Kmečko zadrugo Sevni-
ca, pripravil projekt »Lokal-
na trajnostna oskrba s hrano 
v Posavju«, ki pokriva celo-
tno posavsko regijo. 

Namen in cilj tega projekta je, 
da se čim več pridelane hra-
ne v Posavju, v regiji tudi po-
rabi. S tem bi se okrepila eko-
nomska moč kmetij. Hkrati bi 
bil to prispevek k varovanju in 
k ohranjanju okolja, omogo-
čal pa bi tudi razvoj inovativ-
nih delovnih mest na podeže-
lju. Projekt, katerega vrednost 
je 55.471 evrov in je v višini 
48.302 evrov financiran iz pro-
grama LEADER, se bo izvajal v 
štirih delih vse do leta 2013.
V projektu, ki se je začel lan-
skem letu in se je zaključil v 
letošnjem avgustu, so pote-
kale analize ponudbe hrane 
14 ekoloških in 11 integrira-
nih pridelovalcev hrane (med 
slednjimi so se v glavnem od-
zvali sadjarji). Identificiranih 
je bilo deset kmetijskih pri-
delkov (živilskih proizvodov), 
ki bi bili primerni za vključi-
tev v lokalno trajnostno oskr-
bo s hrano v javnih ustanovah, 

Pridelano	v	Posavju	naj	
ima	prednost

zato je bilo v projekt analize 
ponudbe lokalno pridelane 
hrane vključenih tudi pet jav-
nih ustanov, ki so izrazile inte-
res. Potekala so preverjanja, 
kakšna je ponudba lokalno 
pridelane hrane in kakšne so 
možnosti za vpeljavo te hra-
ne v okolje, v javne ustano-
ve (v vrtce, v šole, v domove 
za ostarele, bolnišnice …). Na 
osnovi opravljenih analiz so 
bila izdelana merila in krite-
riji za lokalne pridelke in živi-
la »od njive do krožnika« ter 

model uvajanja lokalno pride-
lane hrane v javne ustanove.
V mesecu septembru bodo za-
čeli v LAS Posavje s partnerji 
z izvajanjem drugega projek-
ta v okviru programa Lokal-
na trajnostna oskrba s hrano 
v Posavju z naslovom »Pride-
lano v Posavju: Lokalno pride-
lana hrana naj ima prednost«. 
S tem bi spodbudili promoci-
jo lokalne hrane, v načrtu pa 
je tudi registracija blagovne 
znamke »Pridelano v Posav-
ju«. S. Radi

Mojca Pompe s Centra za razvoj podeželja, Bernardka 
Zorko iz Zavoda Svibna, Joško Kovač in Irena Klenovšek 
iz Kmečke zadruge Sevnica so predstavili projekt 
»Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju« na 
grajsko-trškem dnevu na Svibnem .

ARAO	poravnala	zapadle	
obveznosti	do	občine	Krško

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je kot zave-
zanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prosto-
ra za bodoče odlagališče nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov (NSRAO) občini Krško 19. avgusta 2010 
plačala 1.498.045 €. 

S tem je poravnala sedem doslej zapadlih mesečnih obro-
kov nadomestila za leto 2010. Občina Krško je namreč 
glede na Uredbo o merilih za določitev višine nadome-
stila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrske-
ga objekta po potrditvi državnega prostorskega načrta za 
odlagališče NSRAO lani decembra v letu 2010 upravičena 
do 2.614.303 € nadomestila za bodoče odlagališče, ki ga 
je ARAO dolžna poravnavati v obliki mesečnih akontacij. 
Zakasnitev pri plačilu nadomestila je posledica s strani 
Vlade pozno potrjenih  programskih dokumentov ARAO in 
Sklada za financiranje razgradnje NEK, ki je vir sredstev. 
S poravnavo obveznosti je prenehal razlog za izvršbo za 
plačilo mesečnih akontacij, ki jo je proti ARAO vložila 
občina Krško. Za ARAO nadomestila predstavljajo trans-
ferna sredstva, nad prilivom katerih sama nima izvršilnih 
mehanizmov. Urejena finančna razmerja v celotni verigi 
so vsekakor zelo pomembna za neovirano nadaljevanje 
projekta odlagališča. Občinam, prejemnicam nadome-
stil, omogočajo izvajanje njihovih programov, vezanih na 
nadomestila. V širšem smislu se preko finančnih razme-
rij med državnimi organi in od države k občinam zrcali 
urejenost razmer ne samo na ozko finančnem področju, 
temveč tudi na vsebinskem, kjer se odraža odločenost 
države glede izpolnjevanja zastavljenih dolgoročnih ci-
ljev. Sporočilna vrednost dogajanja je nič manj pomemb-
na kot finančna plat. Agencija v preostanku leta pričaku-
je redno poravnavanje mesečnih akontacij nadomestila.

SEVNICA - V centru novega dela Sevnice 
potekajo intenzivna dela urejanja od-
seka regionalne ceste Sevnica – Bresta-
nica, in sicer med hotelom Ajdovec ter 
bencinsko črpalko. Trenutno potekajo 
dela na izgradnji odseka fekalne kanali-
zacije ter na preureditvah in na zaščitah 
vseh ostalih komunalnih vodov. Po uredi-
tvi le-teh se bo začela še ureditev ploč-
nikov in kolesarske steze. Vzporedno s 
cestno ureditvijo dobiva končno zuna-
njo podobo tudi nekdanja trgovina Že-
leznina, ki bo postala trgovsko-poslovni 
center z bowlingom. Obsežne in zahtev-
ne ureditve bodo predvidoma zaključe-
ne do konca letošnjega leta.
 S. R., foto: L. Motore

Sevniško	središče	dobiva	novo	podobo

Zaradi del na glavni prometnici skozi Sevnico 
je precej oviran promet tako za voznike kot 
za ostale udeležence.

SEVNICA - V okolici novo zgra-
jenega prvega dela Vrtca Ci-
ciban Sevnica, ki stoji sredi 
največjega stanovanjskega 
naselja v Sevnici, naravne 
zaščite zelenih vej dreves, ki 
so otroke pri igri na prostem 
ščitile pred žgočim poletnim 
soncem, ni več. Nekateri se 
ob tem sprašujejo, ali je bilo 
potrebno resnično odstraniti 
vsa drevesa. 

Eden izmed bližnjih stano-
valcev je poslal na naše ure-
dništvo naslednji dopis: »Na 
gradbišču novega vrtca v Sev-
nici (Naselje heroja Maroka) 
so zaradi prenove brez potre-
be odstranili prav vsa dreve-
sa, ki so dajala prijetno narav-
no senco otrokom. Pozabljajo, 
da drevesa potrebujejo vsaj 15 
do 20 let, da se nasad obno-
vi. Že obnovljeni del vrtca iz-
gleda kot igrišče za golf, ven-
dar je tam vsaj ob cesti ostalo 
nekaj smrek. Za senco skrbita 
dve mali tendi, ki ju bo vreme 
v nekaj letih uničilo. Na novem 
delu gradbišča pa ni od drevja 
ostalo nič.«
Odgovor smo poiskali pri pri-
stojnih na sevniški občini. »Ob-
čina Sevnica je zaključila z 

KRŠKO / CELJE - Kakor so nam sporočili iz Elektra Celje, bodo 
v roku 14 dni prejeli vsi njihovi odjemalci račune z vračili za 
preplačano električno energijo v obdobju od 1.1. 2008 do 
28.2.2009, ko je začel za gospodinjske odjemalce veljati nov 
cenik za električno energijo. Kot so še navedli v sporočilu za 
javnost, so pri izračunu vračila upoštevali račune, ki so bili iz-
dani za predvideno dobavo (obroki) in računi po dejanski po-
rabi (obračuni). Povprečen znesek vračila, vključno z obrest-
mi, znaša 15,77 evrov na merilno mesto. Končni znesek vračila 
je prikazan na računu za predvideno porabo električne energi-
je in so ga odšteli od zneska za redno mesečno obveznost. Vsi 
odjavljeni odjemalci in tisti, ki so prešli k drugemu dobavite-
lju pa bodo prejeli dobropise. Tem bo vračilo izvedeno na pod-
lagi posredovanja številk transakcijskih računov.  B. M.

Povprečno	vračilo	15,77	evrov

Zakaj	ni	več	dreves	pri	
novem	vrtcu	v	Sevnici?

ker so nekateri izmed njih stru-
peni, ostre iglice poškodujejo 
nežno otroško kožo ter od njih 
teče lepljiva smola. V jeseni 
bomo v okolici vrtca posadili 
listavce, ki spadajo v naravno 
okolje tega območja, niso stru-
peni in so hitro rastoči in bodo 
naših malčkom nudili prijetno 
senco,« so zapisali v odgovoru.

Podjetje Slemenšek z Raven na 
Koroškem, ki je po predčasnem 
odstopu celjskega Gradisa od 
pogodbe nadaljevalo in zaklju-
čilo gradnjo prve faze vrtca Ci-
ciban v Sevnici, sedaj nadalju-
je še z drugo fazo gradnje. Ta 
se je pričela v letošnjem av-
gustu in po napovedih naj bi 
bila končana v šestih mesecih. 
Izgradnja drugega dela obse-
ga novih 7 igralnic, gospodar-
sko poslopje in klet. Pogodbe-
na vrednost za dokončanje del 
prve in druge faze je 1.496.149 
evrov. Po zaključeni gradnji 
centralnega vrtca v Sevnici v 
prvih mesecih prihodnjega leta 
bo v njem 14 igralnic; od le-
tošnjega 28. julija pa se otro-
ci po izgradnji prve faze vrtca 
že igrajo v sedmih igralnicah 
(vsaka igralnica ima tudi izhod 
na teraso). Ravnateljico Vlasto 
Fele pa veseli, da  s 1. septem-
brom  lahko vrtec obiskujejo 
vsi otroci, ki so jih starši vpi-
sali v predvidenem roku.
  Smilja Radi

Prvi del vrtca v Sevnici je zgrajen, v njegovi okolici pa 
nekateri pogrešajo drevesa, ki bi poleti dajala prijetno 
in naravno senco otrokom pri igri na prostem.
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Spoštovane občanke in občani občine Radeče!

Občinski praznik je odlična priložnost za pregled 
opravljenega dela v minulem letu,

priložnost za prijetna druženja 
vseh občank in občanov in čas, 

ko slavimo pretekle dosežke 
in kujemo nove načrte za uspešno prihodnost.

 
Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine 

vam iskreno čestitamo 
in želimo veliko medsebojnega razumevanja 

ter uspehov v nadaljnjem razvoju občine 
in razvojne regije Posavje.

 
župan občine Bistrica ob Sotli Jožef Pregrad 

s sodelavci
 

Spoštovane Radečanke in Radečani!

Naj bo vaše praznovanje priložnost 
za poglabljanje starih vezi 
in tkanje novih prijateljskih ter poslovnih vezi, 
naj bo to čas veselja ob vaših dosežkih 
ter vzpodbuda za nove razvojne ideje in načrte.

Iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku!

župan občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, svetnice 
in svetniki občine Radeče!

Ob praznovanju občinskega 
praznika vam iskreno čestitamo. 

Želimo vam mnogo uspehov pri načrtovanih ciljih 
ter veliko vitalnih in dobrih odločitev 
na vseh področjih vašega delovanja. 

Čestitam za vse pretekle dosežke, 
ki krasijo vašo občino in se hkrati zahvaljujem 

za naše sodelovanje pri razvoju 
in krepitvi našega skupnega prostora. 

Uspešno na poti razvoja in na vseh
področjih medsebojnega sodelovanja!

Franc Bogovič,
župan občine Krško s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Radeče!

Iskrene čestitke ob vašem prazniku, ki naj vas 
zaradi doseženih rezultatov navdaja z optimizmom 

ter jasnimi cilji tudi za prihodnje in prinese nove ideje 
za vsestranski napredek vaše občine. 

Ob občinskem prazniku vam želim, da bi bili vaši 
praznični dnevi polni zadovoljstva in medsebojnega 

razumevanja ter priložnosti za prijetna druženja.

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

ki živimo v Posavju.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica s sodelavci

Vsem občankam in občanom 
občine Radeče iskreno čestitam 

ob občinskem prazniku!

Naj bo občinski praznik priložnost 
za prijetno druženje in veselje 

ob številnih uspešno izvedenih projektih, s 
katerimi bo življenje v občini Radeče 

še bolj kakovostno. Prepričan sem, 
da si boste tudi v prihodnosti s sodelovanjem in 

dobrimi načrti prizadevali za nadaljnji razvoj 
vaše občine! 

Želim še veliko uspehov 
na vseh področjih vašega delovanje 

in uresničitev vseh zastavljenih ciljev. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Občina	Radeče	praznuje
RADEČE - V spomin na iz-
gnance z območja obči-
ne, ki so se v septembrskih 
dneh pred 65 leti vračali 
iz izgnanstva na svoje do-
move, praznuje 8. septem-
bra občinski praznik občina 
Radeče. Občanke in občani 
bodo praznik tradicionalno 
obeležili z vrsto kulturnih 
in športnih prireditev, pa 
tudi z novimi pridobitvami 
in posodobitvami.

Med drugim bodo jutri ura-
dno predali v uporabo obno-
vljeno javno pot Ključevšek 
- Slak, 6. septembra obno-
vljeno javno pot na odseku 
Vrhovška gora - Flajs, 13. 
septembra javno pot na od-
seku Titova ulica - Karlovšek 
in štiri dni kasneje še nad-
strešek na tamkajšnji žele-
zniški postaji. Navedene za-
ključene investicije se bodo 
s tem pridružile kar lepe-
mu številu tistih, ki so jih 
že uspešno realizirali v le-
tošnjem letu, kot npr. z za-
četkom šolskega leta zaklju-
čena celovita ureditev dela 
učilnic in kabinetov na OŠ 
Radeče, obnova fasade na 
podružnični šoli Svibno, ob-
nova strehe in zamenjava 
oken na Domu kulture, pre-
plastitev igrišča na Vrhovem, 
ureditev nadstreška na spo-
dnjem vhodu zdravstvenega 
doma Radeče ter ginekolo-
ške ambulante, pa ureditev 
javne razsvetljave na ulici 
Pot na jez, ureditev arhiva 
in sprejemne pisarne v ob-
činski zgradbi ipd. 

Hkrati pa poteka priprava, 
delna izvedba gradbenih del 
ali pa je Občina v fazi pri-
dobivanja gradbenih dovo-
ljenj ali pridobivanja sogla-
sij s strani soglasodajalcev 
za večletne, tako izvedbeno 
kot investicijsko zahtevnej-
še projekte, kot so izdela-
va oziroma sprejem občin-
skega prostorskega načrta, 
izgradnja centralne čistilne 
naprave, Turistično - rekre-
acijskega centra Savus, no-
vogradnje vrtca Čira čara, 
vodovoda na Jagnjenici idr. 
Navedenim občinskim pro-
jektom, ki postopoma, a za-
nesljivo prispevajo k dvigu 
kakovosti življenja v rade-
ški občini, se pridružujejo 
tudi vlaganja oziroma gra-
dnje zasebnih investitorjev. 
Če omenimo le dva, ki bosta 
dokončana v letošnjih jesen-
skih mesecih, to je gradnja 
večstanovanjskega objekta s 
pripadajočimi parkirnimi po-
vršinami v Kolenovem grab-
nu in izgradnja trgovskega 
centra Spar ob radeški obvo-
znici, v katerem bodo poleg  
prodajnih površin in lokalov 
urejeni tudi novi prostori Po-
šte.

Kakor poudarja župan Ma-
tjaž Han, je z rezultati vlo-
ženega dela, s prizadevnim 
delom sodelavcev v občin-
ski upravi in s konstruktiv-
nim delom in odnosom ob-
činskega sveta kot najvišjega 
zakonodajnega telesa na ni-
voju lokalne skupnosti, zado-
voljen, saj skupaj soobliku-

jejo projekte, ki so razvojno 
naravnani in ustvarjajo ti-
sto dodano vrednost, ki bo 
med drugim tudi porok, da 
se bodo mladi po zaključe-
nem izobraževanju v večjem 
številu odločali za življenje 
in ustvarjanje lastnih domov 
v matični občini. In tako kot 
eni vidijo napredek, pri kate-
rem je potrebno vzeti tudi v 
zakup, da se vzporedno od-
pirajo gradbišča, ki nekoli-
ko ovirajo vsakdanji način 
življenja, se drugim nema-
ra na prvi pogled zdi, da je 
projektov še premalo ali da 
potekajo prepočasi. Kakor še 
dodaja Han, se je potrebno 
zavedati, da je občina majh-
na in ima zato na razpolago 
tudi relativno majhna sred-
stva: »Vsak večji investicij-
ski projekt je za naš prora-
čun velika obremenitev, saj 
je tudi pri evropskih pro-
jektih skoraj vedno potreb-
no zagotavljati lasten delež 
sredstev, hkrati pa je potreb-
no investicijo najprej odpla-
čati z lastnimi sredstvi, šele 
nato lahko pridobiš evrop-
ska sredstva kot povračilo.« 
Ob tem je potrebno bdeti 
tudi nad tem, da se ne ogro-
zi sicer stabilnega finančne-
ga stanja občinske blagajne, 
saj je potrebno iz nje zago-
tavljati sredstva tudi za ra-
zvoj in delovanje ostalih 
področij, kot so sociala, iz-
obraževanje, kultura, šport, 
razgibano društveno življe-
nje v občini ipd.

 Bojana Mavsar
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Vsem našim strankam in občanom občine Radeče 
iskreno čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje!

Petek, 3. 9. 2010 
• ob 16.00 na Svibnem: Otvoritev obnovljene javne poti Klju-

čevšek – Slak
Organizator: Občina Radeče, KS Svibno

Sobota, 4. 9. 2010 
• ob 9.00 v športni dvorani Radeče: Odprto meddržavno pr-

venstvo v namiznem tenisu
Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: Srečanje pevskih zbo-
rov občine Radeče z gosti

Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Nedelja, 5. 9. 2010 
• ob 10.00 na tekmovalni trasi pri Ribiškem domu: Tradicio-

nalni POKAL SAVA
Organizator: Ribiška družina Radeče

Ponedeljek, 6. 9. 2010 
• ob 16.00 na Vrhovški gori: Otvoritev obnovljene javne poti 

na odseku Vrhovška gora – Flajs
Organizator: Občina Radeče, KS Vrhovo

Torek, 7. 9. 2010 
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: Namiznoteniško tek-

movanje v »laufarju«
Organizator: Prosvetno društvo Vrhovo

Sreda, 8. 9. 2010 
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: Slavnostna seja Občinske-

ga sveta Občine Radeče
Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče, 

Hortikulturno društvo Radeče

Petek, 10. 9. 2010 
• ob 15.00 na bazenu Radeče: Meddruštveni turnir v pikadu

Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 16.00 na igrišču na Jagnjenici: Marjanov memorial 2010 
– veteranski nogometni turnir

Organizator: TKD Jagnjenica

Sobota, 11. 9. 2010 
• ob 9.00: Tradicionalni pohod na Nebeško goro: Odhod z avto-

busom ob 8.00 iz Trga v Radečah na štartno mesto v Zagradu
Organizator: Planinsko društvo Radeče

• ob 10.00 na igrišču Prevzgojnega doma Hotemež: Veteranski 
turnir v malem nogometu

Organizator: KMN Piloti

• ob 10.00 v Ribiškem domu na Hotemežu: Predavanje Vrtovi 
na podeželju, mag. Matjaž Mastnak

Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

• ob 16.00 (Zagrad; Ostrovrharjeve vinske gorice): Pohod »Od 
zidanice do zidanice«

Organizator: Turistično društvo Ostrovrharji Svibno

• ob 20.00 na Močilnem pri cerkvi Sv. Miklavža: POD VAŠKO 
LIPO – Koncert pihalnih orkestrov

Organizator: Občina Radeče, krajani Močilnega

Nedelja, 12. 9. 2010 
• ob 15.00 pod lipo na dvorišču OŠ Svibno: Nedelja pod lipo – 

Kulturni program in razstava kmečkih jedi
Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika

Ponedeljek, 13. 9. 2010 
• ob 16.00 na Jelovem: Otvoritev obnovljene javne poti na od-

seku Titova ulica – Karlovšek
Organizator: Občina Radeče, KS Radeče

Sreda, 15. 9. 2010 
• ob 15.00 na strelišču Močilno: Občinsko prvenstvo v strelja-

nju z zračno puško
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Četrtek, 16. 9. 2010 
• ob 15.00 na balinišču v Radečah: Balinarski turnir za Zeli-

čev memorial
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

PRIREDITVE OB PRAZNIKU

Občanke in občani Radeč!
Iskrene čestitke ter veliko uspehov 

in osebnega zadovoljstva vam želimo 
ob občinskem prazniku.

Naj bo praznovanje praznika prijetno 
in sproščeno.

Kolektiv Radeče papir d.o.o. 
in Radeče papir mu�on d.o.o.

www.radecepapir.com

Občankam in občanom čestitamo
ob prazniku občine Radeče.

RADEČE - Charly Weiper iz 
nemškega mesta Havixbeck 
je 26. avgusta v Radečah 
končal 40. etapo teka z na-
slovom Run for their lives, na 
katerem teče za žrtve sre-
breniške tragedije v Bosni 
in s štartninami zbira denar 
za terapevtski center v Bra-

tuncu. Mladi tekači Atletske-
ga kluba Radeče so Weiperja 
spremljali zadnjih 300 me-
trov etape po radeški atlet-
ski stezi. V imenu AK Rade-
če je Charlyiju in njegovemu 
sinu, ki ga spremlja na teku, 
predala darilo mlada radeška 
atletinja Dea Vran Durmiše-
vič, v imenu Občine Rade-
če pa predsednik AK Radeče 
Stanko Renko, ker je bil žu-
pan Matjaž Han službeno za-
držan.
Naslednjega dne, 27. avgu-
sta, se je Weiper iz Radeč 
podal na novo etapo svojega 
1746 km dolgega dobrodel-
nega teka iz Nemčije v Bo-
sno. Na dopoldanskem teku 
od Radeč do Sevnice, v dol-
žini 16 km, sta z njim tekla 
radeška atleta Urška Kolenc 
in Vinko Štempihar.

Radečani	
sprejeli	
Weiperja	in	ga	
pospremili	do	
Sevnice

Charly, Urška in Vinko 
tečejo skozi Orehovo

Predsednik AK Radeče 
Stanko Renko in Charly 
Weiper
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V Gimnaziji Brežice se dijaki izobražujejo po programu gimnazije, 
evropski oddelki, ekonomska gimnazija in maturitetni tečaj. Vsi gim-
nazijski programi zagotavljajo splošno izobrazbo, ki je osnova za študij 
na katerem koli študijskem programu pri nas in v tujini. Preteklo šolsko 
leto je bilo zelo uspešno, kar dokazuje rezultat splošne mature. Na šoli 
so ponosni, da imajo zlatega maturanta Nika Škrleca in zlate maturant-
ke Ingrid Molan, Kristino Škof, Tamaro Rumenovič in Sašo Venek. Ti di-
jaki so med 262 maturanti v Sloveniji, ki so prejeli spričevala s pohvalo. 

Po besedah ravnatelja šole 
Uroša Škofa si prizadevajo, 
da bi tradicijo dobre gim-
nazije nadaljevali in razvi-
jali tudi v prihodnje. Novo 
šolsko leto v katerega so 
uspešno stopili, pa je pri-
neslo težko pričakovano 
izvedbo gradbeno obrtni-
ških in inštalacijskih del z 
zunanjo ureditvijo ter do-
bavo in vgradnjo opreme 
za statično sanacijo in do-
gradnjo gimnazije. Obnova bo potekala v treh fazah. Vrednost inve-
sticije pa znaša okrog 5 milijonov evrov.  Z investicijo se bodo pridobi-
le potrebne in težko pričakovane dodatne učilnice, nova telovadnica 
in razdelilnica hrane. S to investicijo se bodo postavili pogoji, da bi šola 
lahko pričela izvajati program gimnazije s športnimi oddelki.

V preteklem letu je šola nadgradila delo in znanje na področju poso-
dobitve gimnazijskih programov in so ob uvajanju posodobljenih uč-

nih načrtov izvedli tudi pilotni projekt Književna dela kot povezovalni 
element pri več predmetih – Ljubezen je večna, skrbeli za načrtno vpe-
ljevanje medpredmetnih povezav in timskega poučevanja v vseh od-
delkih gimnazije, izvedli več medpredmetnih ekskurzij, se posvečali VIZ-
delu z nadarjenimi dijaki, skrbeli za vsestransko izobraževanje učiteljev, 
v kolektivu pripravili nekaj delavnic s primeri dobre prakse in se pose-
bej posvetili skrbi za materinščino. Učitelji so svoje izkušnje predstavili 
na festivalu dobre prakse v Zrečah. Na opravljeno delo so ponosni, ča-
kajo pa jih nove naloge. Svoje izkušnje bodo nadgrajevali, skrbeli za do-
bro načrtovanje dela in medsebojno podporo ter pomoč.

Šola je ponosna, da je članica Unescove mreže šol. Dijaki sode-
lujejo na organiziranih taborih in prek drugih neposrednih oblik 

sodelovanja v skupnem učenju, raziskovanju, ustvarjanju in pri-
jateljevanju. Pomemben cilj je utrjevanje sodelovalnih odnosov 
in neposredno doživljanje socialne soodvisnosti kot temelja za 
ustvarjanje zavezništva v domačem okolju in na svetu.

V šolskem letu 2010/2011 bodo poleg dosedanjega dela, ki je za-
črtan v učnih načrtih in letnem načrtu šole, priprav na maturo, 
bo poseben poudarek dan mednarodnemu sodelovanju. Vključi-
li so se v projekt evropski projekt Comenius. Ohranjali bodo sti-
ke s šolami v Srbiji, južni Italiji, v Nemčiji in poskušali vzpostaviti 
stik z gimnazijo iz Moldavije.

NADALJEVATI TRADICIJO DOBRE GIMNAZIJE

Dijaki v Strasbourgu

Gimnazija Brežice

Podelitev maturitenih spričeval
zlatim maturantom.

Maturitetni tečaj je enoletni program in omogoča pripravo na 
maturo. V ta program se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno 
končali srednje poklicno izobraževanje. Vpis bo potekal do 10. 
septembra 2010, dodatne informacije pa bodoči dijaki lahko do-
bijo po telefonu 07 49 92 350 ali na šolski spletni strani www.gi-
mnazija-brezice.si.

Zdaj, ko je tu september, se na novo »realnost« znova nava-
ja cela družina. Prihajajo novi predmeti, najrazličnejše ob-
veznosti in drugačen ritem. Ob začetku šolskega leta zato 
nimajo svežih pričakovanj in raznih strahov le otroci, veliki 
izzivi in odgovornosti čakajo tudi starše. In čudežni recepti, 
ki bi nemudoma rešili vse situacije, preprečili razočaranja in 
neuspehe v šoli, seveda ne obstajajo. Pa vendar je kar nekaj 
zakonitosti, ki so nam lahko v veliko pomoč, čeprav bo nji-
hova uveljavitev vedno znova poseben boj. Sploh, če je naš 
otrok ravno najstnik.  

Korak	za	korakom,	po	urniku	
Dan bo zopet drugače sestavljen. Če se je lahko prej spalo 
dlje in tudi odhod v posteljo pomikalo do poznejših večernih 
ur, sta s prvim šolskim dnem na prvo mesto stopila disciplina 
in urejenost. Tu ni mesta za popuščanje. Če je naš otrok še 
osnovnošolec, potrebuje urnik in nekoga, ki bo pri tem urni-
ku vztrajal. Otroci potrebujejo trden okvir, ki jim vliva ob-
čutek varnosti. Tudi ko stopijo v najstniška leta, potrebujejo 
predvidljive situacije, saj se jim svet že tako ali tako prika-
zuje ves majav in poln senc. Določen čas za vstajanje torej, 
čas za redne obroke in druge dejavnosti ter čas za spanje. 

Svoje mesto pa mora v tem urniku nujno najti tudi čas za 
učenje. Čeprav je otrok v šoli pretežni del dneva in nujno 
potrebuje sproščen oddih ter igro, je pomembna odločitev, 
da skozi pogovor z njim določimo nek bolj ali manj stalni čas 
učenja. Uro, dve, kolikor je pač potrebno, po nekaj mesecih 
bo jasno, ali je potrebno čas podaljšati. V tistem določenem 
času lahko otrok dela domačo nalogo, se uči in ponavlja snov 
ali na primer bere. Strokovnjaki priporočajo, da predvsem 
v času, ko otroka navajate na nek redni domači urnik, vi v 
ozadju počnete nekaj umirjenega, kar ne bo preusmerjalo 
njegove pozornosti. Če bo otrok jasno slišal, da vi v isti ali 
sosednji sobi gledate televizijo, bo čas za učenje bolj ver-
jetno doživljal kot kazen in ne kot nekaj, kar mu bo kori-
stno in morda celo prijetno. In takšen bi pravzaprav moral 
biti cilj – učenje, ki je otroku prijetno, ki je hkrati veselje. 
Pa je to sploh realno? Kako in zakaj ste se učili vi?

Da	bo	radoveden	on,	bodite	radovedni	vi!	
Če je bilo vam morda učenje neprijetno, če ste se učili in 
obiskovali šolo, ker ste jo morali in ne, ker bi jo želeli, ni-
kar ne izhajajte iz sebe, ko razmišljate o otroku. Tudi obra-
tno velja. Če ste navdušeno obiskovali pouk, vašemu otro-
ku pa se upira prestopiti šolski prag, ne pozabite, da je vaš 
fant, vaše dekle, drugačna osebnost, ki se razvija in raste 

v veliki meri tudi neodvisno od vas in vaših ciljev. Usmerja-
nje je lahko precej naporen proces. Ampak to je vaša nalo-
ga – vi usmerjate in ste v bližini, ko otrok potrebuje pomoč. 
Lahko pa ste tudi tisti, ki spodbujate otrokovo radovednost 
in ves čas spremljate, kaj ga v določenem času veseli in 
česa se boji. 

Da bo radoveden otrok, morate biti bolj radovedni vi. Ko se 
pogovarjate o šoli, naj to ne bo le pogovor o ocenah, raje ga 
vprašajte, kaj so se tisti dan naučili pri tem ali onem pred-
metu, kaj mu je bilo zanimivo in kaj ne. Morda mu predla-
gate, naj vas nauči ali vam razloži snov, ki jo je tisti dan ali 
teden slišal v šoli? Potrudite se, kljub ostalim obveznostim, 
da otrok dobi občutek, da se vam njegovo delo in njego-
vo šolsko življenja zdita zanimiva in da želite biti del tega.

Tudi pri reševanju nalog in pomoči pri teh opravilih, star-
ši preizkušamo najrazličnejše načine. Včasih, ko otrok dlje 
časa ne pride do rešitve, celo sami rešimo naloge, da je 
mučne situacije čim prej konec. Cilj nalog je seveda, da jih 
reši učenec in ne domači učitelj, zato ga spodbujajte tudi, 
ko se mu zatakne. »Kako boš to sedaj rešil? Kako ste to re-
šili v šoli? Imava še kak način?« Pohvala, ko je naloga pra-
vilno rešena, naj ne izostane. 

Otroka morate tudi vi gledati pozitivno. Njegova samopodo-
ba je v večji meri zgrajena na tem, kako ga vidite vi. Če se 
boste teh istih predmetov in nalog bali že vi in ga že vnaprej 
obsojali, češ, da mu to in to ne bo uspelo, ker je težko, da 
je normalno, da mu matematična naloga ne gre, ker ni člo-
vek številk na primer, bo možnost, da se ne spoprime s pro-
blemom, še večja. V njemu morate tekom učenja v vsakem 
primeru videti zmagovalca, ki ga je potrebno spodbujati. Ne 
pozabimo, da je učenje tek na dolge proge, ne na kratke. 

Kar	lahko	storiš	danes,	ne	odlagaj	...	
Če se otroci navadijo, da se učijo sproti, je možnost uspe-
ha veliko večja, znanje je trajnejše in stres pred testom je 
manjši. A že če se zazremo vase in v ljudi okoli nas, vemo, 
da so take »cvetke« bolj redke. Poskusimo lahko, morda pa 
se naš malček navadi nečesa, kar nam pač ni uspelo. 

Gotovo je stalni čas za učenje dober korak na poti k redne-
mu učenju. Pri motivaciji pomaga tudi, da se pogovarjamo 
o otrokovih ciljih, da izrazi, česa si želi doseči z učenjem in 
šolo, nato pa lahko na vidno mesto te cilje zapišemo. Če-
tudi se bodo zapisani cilji spreminjali, naj bodo nekje, kjer 
jih bodo otrokove oči redno srečevale in naj ve, da so nje-

govi cilji tudi vaši. Tako je tudi s športom – vizualizacija je 
pomemben ključ do uspeha, zato je najmanj kar lahko po-
magamo, da spodbujamo otroka, da nekako jasno izriše ali 
zapiše svoje cilje. 

Vsak	dan	nova	pesem
Vse lepo in prav, papir vse prenese, življenje je pa nekaj 
drugega. Seveda! Starševstvo je naporno, a postavite se v 
kožo svojega malčka. Tudi njemu ni najlaže. Situacije, ki so 
za vas danes nenavadno enostavne, so zanj ali zanjo lahko 
precej stresne. »Saj to ni nič takega,« radi pomirjajo star-
ši, ko otrok žalosten pripoveduje o kakem, zanje banalnem 
razočaranju. Otrok svet dejansko vidi z drugačnimi očmi in 
tudi njegove prioritete so drugje. Kaj obuti in obleči, ko me 
bodo zopet videli sošolci, je bilo za prvi september morda 
pomembnejše kot novi šolski predmeti. 

Da ne bomo govorili in ukazovali eno, delali pa drugo, mora-
mo najprej poskrbeti zase in za to, kakšen zgled dajemo. Ali 
kdaj preberemo kako knjigo in nas otrok pri tem vidi? Kako 
naj ga navdušujemo za to, da »opravi domače branje«, če 
nas ni nikoli videl s knjigo v roki? Ali da naj čim več računa 
na pamet, če pa mi vedno uporabljamo izključno kalkulator 
in nič ne izračunamo »peš«? Otroku tudi govorimo, da mora 
ubogati učitelje, ampak, ali mi spoštujemo avtoriteto tega 
istega učitelja? Kolikokrat tečemo v šolo, ker se nam to in 
to ne zdi prav? V določene ljudi in njihove izkušnje moramo 
tudi zaupati. Kar ne pomeni, da ne spremljamo, kakšni pe-
dagogi so otrokovi učitelji, vedeti pa je potrebno, da otro-
ka ne moremo in ne smemo popolnoma zavarovati pred sve-
tom, pred strogostjo, pred kaznijo, pred neuspehom in da 
mora spoznati delo, trud in tudi nagrado. 

Učimo	se	za	...	kaj	že?
Ko želimo otroku, mlajšemu ali odraslemu, razložiti, zakaj 
naj se uči, po navadi nimamo pravega odgovora. Najlaže je 
reči, da se učimo pač za dokončanje šole, za to, da bomo 
imeli poklic. Po drugi strani pa s takim odgovorom ne spod-
bujamo dovolj ustvarjalne plati učečega. Ko mu povemo, 
da se uči, da bo maturiral, diplomiral, je vse skoncentrira-
no k temu cilju. Naenkrat se učimo za maturo in celo le to, 
kar preverjajo na maturi. Kje je osebna rast? Kje je želja, 
da razmišljamo drugače, raziskujemo nove smeri? Kako naj 
se družba razvija in išče rešitve, če se večinoma učimo na 
kratki rok in se odločamo na podlagi »koristnega« in »neko-
ristnega« znanja? Po drugi strani, kot starši, kako naj sploh 
delamo proti takemu sistemu? Ko šolski sistem priprave na 
maturo potiska v osrčje predmetov in ko v službah želijo od 
naših otrok najprej primerne papirje? 

Plujete po nemirnem morju, a pravi pristan je gotovo tam, 
kjer prepoznate otrokove želje, jih znate jasno ločiti od svo-
jih, mu pokažete pot in upate, da se bo v življenju učil in de-
lal stvari, ki ga bodo veselile. 
  Maruša Mavsar

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Znanje
Tematske strani Posavskega obzornika, četrtek, 2. 9. 2010

Juhuhu,	šola	je	tu?!
Za svoje otroke si želimo najboljše. Ko otroku čestitamo za rojstni dan, pogosto pravimo: »Da bi bil 
zdrav, vesel, da bi se ti uresničila kaka skrita želja in ...«, takrat hitro dodamo, »da bi ti šlo dobro v 
šoli!« V času odraščanja tako otroka in celotno družino iz leta v leto spremlja pomembna stalnica: šola. 
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V	KNJIŽNICO	PO	ZNANJE
V vsakodnevni stiski s časom, ki pesti že prav vse generacije, je 
hiter dostop do različnih informacij in znanja bistvenega pome-
na. V vseh enotah knjižnice so uporabnikom na voljo sodobno 
opremljeni računalniki z dostopom do interneta, na katerih lah-
ko pripravljate različne šolske naloge, preživljate svoj prosti čas, 
poiščete vsakdanje informacije, dostopate do e-uprave … Doku-
mente lahko tudi natisnete, skenirate ali jih shranite.

BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA
V osrednji Valvasorjevi knjižnici Krško na CKŽ 26 vam omogoča-
mo brezžičen dostop do interneta. Na voljo je javni internetni do-
stop do interneta, prav tako delujeta tudi omrežji Eduroam in Li-
broam. Podatke o javnem dostopu do interneta je možno dobiti 
pri zaposlenih v knjižnici. Brezžično omrežje deluje v večjem delu 
pritličja in prvega nadstropja knjižnice ter v parku pred knjižnico.

KNJIŽNICA NA SPLETU 
Knjižnico lahko obiščete tudi preko naše spletne strani, ki bo v 
kratkem dobila novo podobo (www.knjiznica-krsko.si). Tako lah-
ko gradivu podaljšate rok vrnitve, si gradivo naročite ali rezervi-
rate, če je izposojeno.

BAZE PODATKOV
Tudi če vam čas ne dopušča, da obiščete našo knjižnico, omogo-
čamo oddaljen dostop do različnih baz podatkov za člane knji-
žnice: 
COBISS je enoten knjižnično informacijski sistem, v katerega je 
vključenih skoraj 400 slovenskih knjižnic, s pomočjo katerega lah-
ko gradivo najdete, ga podaljšate, naročite ali rezervirate.
EBSCO host nudi dostop do 17 različnih tekstovnih in bibliograf-
skih zbirk podatkov. Vključuje celotne tekste skoraj 3000 mednaro-
dnih časnikov ter abstrakte in indekse 5000 periodičnih publikacij. 
Na portalu TAX-FIN-LEX je so na enem mestu zbrane informaci-
je s pravnega, davčnega in računovodsko - finančnega področja. 
Portal Tax-Fin-Lex ponuja najbolj kompletne in ažurne informa-
cije glede slovenske in EU zakonodaje, sodne prakse slovenskih 
sodišč, nasvete in vzorce družinskega in podjetniškega pravne-
ga priročnika, davčne in finančne nasvete in članke, dokumente 
DURS, več kot 1.000 davčno-finančnih obrazcev in še mnogo več. 
OXFORD REFERENCE ONLINE PREMIUM COLLECTION vsebuje 

prek 100 različnih enciklopedij in slovarjev za različna vsebinska 
področja. Služi za iskanje pomena besed, iskanje definicij, poja-
snil, podatkov, oseb itd.
OXFORD ART ONLINE je temeljna elektronska enciklopedija 
umetnosti – slikarstva, kiparstva, arhitekture – ter tudi dekora-
tivnih umetnosti – keramike, stekla, notranjega oblikovanja itn.
OXFORD MUSIC ONLINE je najpomembnejša elektronska po-
datkovna zbirka na področju glasbe, ki zajema vse pomembnej-
še svetovne glasbene smeri.

Z MIŠKO V SVET
Vsak četrtek med 9. in 11. uro organiziramo individualna računal-
niška izobraževanja Z MIŠKO V SVET. Uporabnikom so glede na 
njihova predznanja in interese na voljo naslednji sklopi izobraže-
vanja: odkrivam skrivnosti računalnika, pišem in urejam besedi-
la v wordu, računalnik – moje okno v svet interneta, samostojno 
iščem gradivo v Cobiss/Opacu. Zaradi lažjega usklajevanja je po-
trebno termin predhodno rezervirati na tel. 07 4904 000.

PROJEKT »POZNAM COBISS« - ZA DEVETOŠOLCE
V letošnji jeseni začenjamo s širšo ponudbo usposabljanj PO-
ZNAM COBISS (iskanja gradiva in različnih informacij v sistemu 
Cobiss) za devetošolce osnovnih šol, saj je prav to tista genera-
cija, ki bo v prihodnjih letih pri nadaljnjem šolanju potrebovala 
različno gradivo in informacije. Iskanje po sistemu COBISS upo-
rabnikom omogoča samostojno uporabo in vpogled v knjižnico 
ter samostojen izbor gradiva. Ob tej priložnosti vabimo osnov-
ne šole, ki bi želele imeti taka izobraževanja, da nas pokličejo 
na tel. 07 4904 000 (Anja Brilej ali Milena Vodopivec) in se do-
govorite za termin. 

ŠTUDIJSKA ČITALNICA 
V osrednji knjižnici je tako za študente kot tudi ostale, ki želite v 
miru raziskovati, na voljo študijska čitalnica, kjer je veliko enci-
klopedij, leksikonov, slovarjev, letopisov ter računalnikov z dosto-
pom do interneta. 

Za vse dodatne informacije glede posameznih storitev so vam 
na voljo knjižničarji pri izposojevalnem pultu.

Prijazno vabljeni!

Učbenik bodo predstavili 24. 
septembra, ob 18. uri, v dvo-
rani glasbene šole, ob tem pa 
bodo pripravili tudi pregledno 
in stalno razstavo ilustracij. 

„Vedno bom zagovarjal, da 
se je glasbe treba učiti, saj 
je v glasbi sedaj vse preveč 
kar nekih trendov, njihovi so-
mišljeniki razmišljajo, da se 
glasbe sploh ni treba učiti. To 
sploh ni res, zato pa imamo 
na nekaterih segmentih glas-
bo na takih nivojih, kot jo pač 
imamo,“ je glasno razmišljal 
Gradišek, ob tem pa izposta-
vil strokovno skupino, ki je iz-
peljala projekt do končnih ko-
rakov.

vabi k vpisu v 1. letnik 
višje strokovne šole, program EKONOMIST.

Prijave za izredni študij sprejemamo 
od 1. do 30. septembra 2010, oziroma do zapolnitve mest.

Informacije na telefonu: 07 49 92 562
in vss.brezice@guest.arnes.si  ter  www.vs-kombre.kk.edus.si

Dveletni višješolski študij EKONOMIST (6.1 raven)

komuniciranje, analiza
poslovanje, trženje

komerciala, predpisi
kakovost, procesi

PREDAVANJA 
12 + 12 TEDNOV

PREDAVANJA 
24 TEDNOV

v podjetju 
10 tednov

v podjetju 
10 tednov

Za pridobitev poklica komercialist, ki je eden izmed največkrat razpisanih DM.

Izredni študij: 
dve leti ob ponedeljkih in četrtkih po 16. uri od oktobra do vključno junija.

D
I
P
L
O
M
A

Redni študij:

praktično 
izobraževanje

1. letnik

praktično 
izobraževanje

2. letnik

Ekonomska 
in trgovska šola Brežice

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

BREŽICE - Mladinski center je 21. avgusta znova povabil mla-
de umetnike, ki so sobotno vroče dopoldne v senci starih dre-
ves popestrili dogajanje v parku s svojimi unikatnimi izdelki, 
razgrnjenimi na stojnicah. Obiskovalce so pritegnili z naki-

tom, torbicami za različne priložnosti, karikaturami, majica-
mi in s slikami različnih motivov. Izdelke so ustvarili ročno, z 
veliko spretnosti, ljubeznijo do ustvarjanja in potrpežljivo-
stjo. Nekaterim že znanim oblikovalcem so se to pot pridru-
žili tudi nekateri novi, vsi pa so z izdelki pripravili slikovito 
pašo za oči, nekateri so si dušo privezali z nakupim zase ali 
za darilo bližnjemu. N. J. S.

Tržnica	v	parku

Priročnik za poučevanje glas-
bene teorije je na krški Glas-
beni šoli nastal v okviru ino-
vacijskega projekta Več glav 
več ve ter v sodelovanju z Za-
vodom RS za šolstvo oziro-
ma konzultantko Ado Holcer 
ter Ministrstvom za šolstvo in 
šport. V projektni skupini so 
poleg dr. Smolej Fritzove so-
delovali še Natalija Mustar 
Krajnc, Andreja Istenič Li-
povšek, Dejan Učakar, Mitja 
Režman in Rosana Horvat. 
Strokovni pregled je opravila 
Elizabeta Križanić, ilustracije 
pa dodala mag. Urška Jekler.

»Ideja o nastajajočem učbe-
niku se nam je porodila v Pla-
nici, ko smo bili učitelji naše 
šole na delovnem srečanju, 
kamor smo se umaknili, da 
bi se pogovorili o šolski pro-
blematiki,« je povedal ravna-
telj Gradišek. »V našem ko-
lektivu zares veliko timsko 
ustvarjamo. Tako smo iz ne-
katerih drugih problemskih 
vsebin izluščili problemati-
ko povezovanja nauka o glas-
bi z inštrumentom, kar je pri 
vsakdanjem delu velika teža-
va. Odločili smo se, da pristo-
pimo k projektu in naredimo 
zasnovo ter si poskušamo olaj-
šati delo, zato smo oblikova-
li tim strokovnih sodelavcev, 
projekt pa prijavili tudi na 
Zavod za šolstvo. S ponosom 
lahko ugotavljam, da je na-
stala zelo zanimiva knjižica, 
v kateri so združena osnovna 
znanja, s katerimi bodo lah-
ko otroci pridobivali ustrezno 
glasbeno teorijo.« 

Kasneje bodo učbenik nadgra-
dili še z mapami. Priročnik, ki 
sicer nosi še delovni naslov 
Pogumno v svet glasbe in ple-
sa, je tudi posebej simpatič-
no ilustriran, otrokom posku-
ša glasbo in ples približati na 
poseben način, srečajo se z 
osnovnimi pojmi. V priročniku 
gre za resnično prve korake, 
ki jih učenec naredi h glas-
bi. Kot pravi Gradišek, so na 
šoli hoteli doseči, da bi otro-
ci začutili nauk o glasbi in da 
to zanje ne bi bilo neko bre-
me, ampak da je nauk o glas-
bi v bistvu neko povezovanje 
med inštrumentom in teorijo. 

V	GŠ	Krško	pogumno	v	svet	
glasbe	in	plesa
KRŠKO -  Glasbena šola Krško letošnje šolsko leto pričenja s prav posebno pridobitvijo, saj te dni za-
ključujejo priročnik, ki je nastal v okviru inovacijskega projekta Več glav več ve. O namenu in nastaja-
nju priročnika, katerega pripravo je vodila dr. Barbara Smolej Fritz, nam je nekaj več povedal odgovor-
ni nosilec projekta, ravnatelj Drago Gradišek. 

„Učbenik bomo ponudili tudi 
ostalim glasbenim in osnov-
nim šolam, saj so tudi učite-
ljice osnovnih šol izrazile za-
nimanje zanj. Lahko rečem, 
da so dosedanji odzivi izre-
dno dobri in zelo smo veseli, 
da smo se tega lotili in pro-

jekt izpeljali,“ je z zadovolj-
stvom povedal Gradišek in do-
dal, da so zadnji avgustovski 
dan tudi dorekli končni naslov 
učbenika, ki ga bodo v priho-
dnjih dneh še potrdili in tako 
bo priročnik lahko šel v tiskar-
no.  Marija Kalčič

Ravnatelj Drago Gradišek 
je s ponosom pokazal 
nastajajoči učbenik.

Glasbeno in plesno zna-
nje si bo v 25,43 oddel-
kih Glasbene šole Krško 
v šolskem letu 2010/11 
nabiralo 520 učencev. 
Kolektiv šteje skupaj 43 
zaposlenih. Ob že usta-
ljenem urniku bo tako po-
tekalo poučevanje vseh 
instrumentov, vključno s 
plesom, razen na harfo. 
Na šoli so izredno aktiv-
ni različni orkestri in ko-
morne skupine. Izvajajo 
pa tudi poseben program 
dela z otroci s posebnimi 
potrebami, dodatno pa 
imajo v delovnem načrtu 
še izredni program, ki je 
široko zastavljen in se ga 
udeležujejo starejši, ki 
ga tudi financirajo, saj ni 
subvencioniran. Vpisanih 
imajo 50 zainteresiranih, 
letošnji vpis pa bodo za-
ključili konec septembra. 
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CIK TREBNJE
izredno izobraževanje za šolsko leto 2010/2011

~  osnovna šola za odrasle 
 (brezplačno)

~  srednje poklicno izobraževanje
 -  ADMINISTRATOR 
 -  GASTRONOMSKE 

 IN HOTELSKE STORITVE  
 -  TRGOVEC

~  poklicno-tehniško izobraževanje 
 - EKONOMSKI TEHNIK
 - GASTRONOMIJA

~  srednje strokovno izobraževanje
 - EKONOMSKI TEHNIK
 - PREDŠOLSKA VZGOJA
 - GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Vpisi od 8. - 10. septembra 1010

Informativni dan: 15.9.2010 ob 17.00 uri

~ višješolski strokovni programi:                       

 -  EKONOMIST 
  (v sodelovanju z ZARIS Ljubljana)

 - POSLOVNI SEKRETAR in 
  ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE 
  (kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana)

•  tuji jeziki  
•  knjigovodska dela (osnovni in nadaljevalni, 

knjigovodstvo na računalniku) 
• priprave na NPK (socialni-a oskrbovalec-ka na domu, 
         pomočnik-ca kuharja, tajnik-ca, knjigovodja-kinja, 

komericalni-a referent, 
         referent-ka v bančni komerciali) 

• preverjanje in potrjevanje za pridobitev
NPK (socialni oskrbovalec na domu, pomočnik kuharja)

Informacije: 
CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje; 

www.ciktrebnje.si 
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105; 

E: info@ciktrebnje.si

~  tečaji in nacionalne 
ter temeljne poklicne kvalifikacije:                       

ŠOLSKI CENTER
K r š k o  -  S e v n i c a

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 
srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):
• MIZAR
• FRIZER

INFORMATIVNI DAN: ponedeljek, 6. 9. 2010, 
ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

VPIS: ponedeljek, 13. 9. 2010, 
ob 16. uri na ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2010/11 Vas vabimo k vpisu

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško za poklice:
poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• STROJNI TEHNIK
• ELEKTROTEHNIK 
samostojno izobraževanje:
• za pridobitev poklica v vseh programih, ki jih ŠC Krško - Sevnica 

izvaja v rednem programu: elektrotehnik, strojni tehnik, elektrikar, 
oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških 
procesih, tehniška gimnazija

Na podlagi 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list 
RS, št. 59/07 in spremembe) in 3. člena Pravilnika o šti-
pendiranju družbe GEN energija, d.o.o., z dne 02.09.2008

GEN energija, d.o.o.
Cesta 4. julija 42, Krško

RAZPISUJE KADROVSKE ŠTIPENDIJE
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

1. Za študente, ki se izobražujejo po programu za pri-
dobitev izobrazbe na univerzitetnem študijskem pro-
gramu prve bolonjske stopnje:

4 štipendije za študijski program
Energetika – univerzitetni program, 1. in 2. letnik,

na Fakulteti za energetiko, Hočevarjev trg 1, Krško.

Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
• dijaki, ki se bodo v študijskem letu 2010/2011 redno 

vpisali v 1. letnik univerzitetnega študijskega progra-
ma Energetika;

• študenti, ki se bodo v študijskem letu 2010/2011 redno 
vpisali v 2. letnik univerzitetnega študijskega progra-
ma Energetika.

Rok za prijavo:
20.09.2010

Prijavi je potrebno priložiti:
• potrdilo o vpisu na Fakulteto za energetiko, Hočevar-

jev trg 1, Krško;
• dokazilo o splošnem uspehu v 3. in 4. letniku srednje 

šole – overjeno kopijo; 
• dokazilo o splošnem uspehu na maturi – overjeno kopijo;
• dokazilo o opravljenih izpitih v 1. letniku fakultete (za 

študente, ki se vpisujejo v 2. letnik). 

Če bo zainteresiranih študentov več, kot je razpisanih šti-
pendij, bodo imeli prednost pri izbiri študentje z višjim 
splošnim uspehom v 3. in 4. letniku srednje šole oziroma 1. 
letniku fakultete ter boljšim splošnim uspehom na maturi.

Izbira bo opravljena do 08.10.2010.

2. Za dijake, ki se izobražujejo po programu za pridobi-
tev izobrazbe na srednješolskem programu:

1 štipendijo za srednješolski program
Ekonomski tehnik, 4. letnik,

na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Bizeljska cesta 
45, Brežice.

Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo dijaki, ki se bodo v šolskem 
letu 2010/2011 redno vpisali v 4. letnik srednješolskega 
programa Ekonomski tehnik.

Rok za prijavo:
20.09.2010

Prijavi je potrebno priložiti:
• potrdilo o vpisu v 4. letnik Ekonomske in trgovske šole Bre-

žice, Bizeljska cesta 45, Brežice;
• dokazilo o splošnem uspehu v 3. letniku – overjeno kopijo.

Štipendijo bomo podelili vpisanemu dijaku z vsaj prav 
dobrim uspehom v 3. letniku Ekonomske in trgovske šole 
Brežice. 

Izbira bo opravljena do 08.10.2010.

Prijave posredujte na naslov:
GEN energija, d.o.o.
Cesta 4. julija 42
8270 Krško

Martin Novšak, direktor
GEN energija, d.o.o.

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  
RAZPISUJE

10  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
 
Pogoji:
-  študent višjih letnikov univerzitetnega 

programa po dosedanjem 
izobraževalnem sistemu oz 
magistrskega študija po bolonjskem 
sistemu (2. bolonjska stopnja) za 
naslednja študijska področja:
◦ strojništvo, 
◦ elektrotehnika,  
◦ računalništvo,
◦ fizika. 

Kandidati za štipendije naj  prošnje s potrdili 
o vpisu in opravljenih izpitih pošljejo do 15. 
9. 2010 na naslov: 

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., 
Vrbina 12, 8270 KRŠKO.

BISTRICA OB SOTLI - Na turistični kmetiji Pavlin v Orešju, od ko-
der so nekoč osnovnošolci obiskovali (seveda peš) zadnje štiri 
razrede v pet kilometrov oddaljeni Bistrici ob Sotli, so se po 45 
letih od zaključka osnovne šole srečali nekdanji sošolci. Pobu-
dnici in organizatorki srečanja sta bili Danica Boldin in Beba 
Frankovič, pri »logistiki« jima je pomagala tudi Lidija Zorenč. 
Srečanje, kjer je bila gostiteljica, domačinka Marta Rajterič, 
prav tako nekdanja sošolka, je nekoliko pokvarilo vreme. Na 

začetku srečanja je bilo kar nekaj zadrege, saj so se nekate-
ri sošolci srečali prvič po daljnem letu 1965. Večina se je z leti 
bolj ali manj spremenila, nekdanji najstniki so postali babice 
in dedki s sivimi lasmi (ali brez), nekaterim je trebušček zaob-
lil postavo … Ob koncu srečanja so si sošolci obljubili, da to po-
novijo čez pet let.  R. Romih

Po	45	letih	srečanje	nekdanjih	
sošolcev	

Zbrani na srečanju

KRŠKO - Stanka Hrastelj, pesnica iz Krškega, ki je za svojo po-
ezijo prejela že veliko nagrad in se je v preteklem letu z zbir-
ko pesmi »Gospod, nekaj imamo za vas« uvrstila v ožji izbor za 
Jenkovo nagrado, se je te dni vrnila iz Spodnje Avstrije, kjer 
je v okviru programa AIR artists-in-residence gostovala v Krem-
su. V znamenju ustvarjalnosti, snovanja novih pesmi, pa bodo 
za Hrasteljevo še vsi preostali meseci v letu, saj se bo udele-
žila nekaj mednarodnih literarnih festivalov, »Sofia: Poetic« v 
Bolgariji, »Ratkovićeve večeri poezije« v Črni Gori ter »Euro-
pean Borderlands Pecs-Belgrade« na Madžarskem in v Srbiji, 
v mesecu oktobru bo gostja pisateljskega stanovanja v švicar-
skem Ittingenu, novembra in decembra pa bosta skupaj z Ma-
rušo Krese gostji dveh pesniških festivalov v Kolumbiji v Juž-
ni Ameriki. B. M.

Hrasteljeva	gostja	evropskih	
literarnih	festivalov

prvošolcev. V Kostanjevici na Krki imajo 203 učence, med 
njimi je 22 prvošolcev. V Radečah bo letošnje šolsko leto obi-
skovalo 372 učencev, med njimi tudi 38 prvošolčkov. Skupno 
število učencev v Bistrici ob Sotli je 175, prvič pa bo šolski 
prag prestopilo 19 učencev. 

V posavskih srednjih šolah pa je statistika dijakov naslednja: 
Ekonomska in trgovska šola Brežice je vpisala 350 dijakov, 
vključno z 90 dijaki v prvih letnikih, Gimnazijo Brežice bo 
obiskovalo 595 dijakov, 148 je „fazanov“, na Šolskem cen-
tru Krško-Sevnica pa so vpisali v Krškem 700 dijakov, od tega 
211 v prvih letnikih, v Sevnici pa pa imajo 40 dijakov, od tega 
18 v prvem letniku.

Kot pravi predstojnica no-
vomeške območne enote 
Zavoda RS za šolstvo mag. 
Stanka Preskar, so tudi v 
tem šolskem letu šole po-
stavljene pred strokovne iz-
zive, ki pa jih bodo, tako 
kot vedno doslej, znale 
uspešno izpeljati. Ocenju-
jejo, da je največja leto-
šnja strokovna novost „Pra-
vilnik o ocenjevanju znanja 
v srednjih šolah“, drugače 
pa se nadaljujejo že začr-
tani projekti, ki so poveza-
ni z dvigom kvalitete zna-
nja učencev oz. dijakov. 
„Šole sicer dobivajo stro-
kovno podporo različnih zunanjih inštitucij, med katerimi je 
tudi naša, ki skrbi predvsem za strokovno svetovanje, ven-
dar pa so pri realizaciji same in postavljene pred visoka pri-
čakovanja družbe. Velikokrat so rezultati prizadevanj šol in 
drugih izobraževalnih ustanov nižji od pričakovanih, saj so 
za učni uspeh odgovorni tudi učenci oz. dijaki sami. Zato bi 
bilo zaželeno, da vsi starši spremljajo delo svojih otrok in 
jih navajajo na odgovorno ravnanje, ki vključuje tudi odnos 
do znanja. Ravno tako se moramo v družbi sprijazniti z dej-
stvom, da se do znanja pride po naporni poti, ki zahteva do-
ločen čas in ustrezne pogoje,“ pravi Preskarjeva, ki pedago-
škim delavcem v novem šolskem letu želi veliko pedagoškega 
elana, staršem močno voljo, učencem oz. dijakom pa vztraj-
nost na poti do želenih ciljev. P. P., M. K.

Odprta	vrata	za	6230	šolarjev	
in	1685	dijakov
nadaljevanje s 1. strani

Mag. Stanka Preskar

Posavski obzornik ima 100 % pokritost območja 
Posavja oziroma 6 občin: vsakih 14 dni ga s poštno 

dostavo prejema 25.759 gospodinjstev v 422 naseljih 
občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče, 
Sevnica in Bistrica ob Sotli. Ostale izvode prejemajo 

tudi naročniki drugod po Sloveniji in v tujini.

 že od 15. decembra 1997
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SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE:
Razmišljate o izobraževanju ali pa se že izobražujete ?
Vabimo vas v Svetovalno središče Posavje.

Odraslim pomagamo pri odločitvah za izobraževanje in učenje, 
med potekom izobraževanja ali ob njegovem dokončanju.
Nudimo osebno informiranje in svetovanje, 
informiranje in svetovanje po telefonu ali pisno, po internetu 
ali elektronski pošti.

Svetovanje je za uporabnike zaupno in brezplačno.
Informiramo vas o:
• možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje 

ali prosti čas
• vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja 

med programi
• trajanju izobraževanja
• načinih preverjanja znanja
• učni pomoči
• možnostih za nadaljnje izobraževanje
Svetujemo pri:
• odločanju o izbiri primernega izobraževanja
• premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževa-

njem
• načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja
• iskanju zaposlitve

Znotraj svetovalne dejavnosti delujejo tudi ZAPOSLITVENI 
KOTIČKI, ki so namenjeni vsem iskalcem zaposlitve, predvsem 
brezposelnim, katerim nudimo:

• individualno pomoč pri iskanju zaposlitve: iskanje ustreznih 
delovnih mest, informacije o trgu dela, informacije o deloda-
jalcih

• pomagamo vam pri pisanju prijavne dokumentacije
• pomagamo pri izpolnjevanju vprašalnikov za zaposlitve
• vam svetujemo kako se pripraviti na pogovore z delodajalci

• samostojno iskanje zaposlitve: 
• pregledate lahko različne vire za iskanje zaposlitve ( dnevni 

časopis, strokovno periodiko, objave prostih delovnih mest, 
imenike)

• uporabljate računalnik ( Word, Internet, E-pošto)

• skupinske predstavitve:
• za skupine do največ 15 udeležencev
• tematske predstavitve z naslednjimi vsebinami: Priprava na 

pisanje prijavne dokumentacije, Priprava na pogovor z delo-
dajalcem

Za individualno pomoč pri iskanju zaposlitve pokličite 051-305-113.

Svetovalno dejavnost izvajamo:
na sedežu Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 8, Krško.
Telefon: 07-48-81-162
e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

in na dislokacijah Svetovalnega središča Posavje v:

Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice
Vsak tretji torek v mesecu od 12.00 do 17.00
Vsak tretji četrtek v mesecu od 8.00 do 13.00
Informacije in rezervacije na : 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

Knjižnici Sevnica, Prešernova cesta 1, Sevnica
Vsak prvi ponedeljek v mesecu: od 12.00 do 17.00
Vsako prvo sredo v mesecu: od 10.00 do 15.00
Informacije in rezervacije na: 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj člo-
veških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kako-
vosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

1. nagrada: nahrbtnik Yurena
2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena
3. nagrada: denarnica Yurena

Geslo 17/2010 številke: 

RAD DOBRO JEM

Nagrade, ki jih podarja GOSTILNA ŠEMPETER, prejmejo:

1. nagrada: Zalika Celestina, Radeče
2. nagrada: Franc Kovačič, Bizeljsko 
3. nagrada: Romana Jerebic, Mengeš

YURENA – šola tujih jezikov, 
Glavni trg 11, Novo mesto

Geslo križanke pošljite do četrtka, 9.9.2010, 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

www.fe.uni-mb.si

Prikljuèi se tudi ti!

Magistrski študijski program 
Energetika

Rok za prijavo: 15. september 2010

(II. bolonjska stopnja)

Kraj izvajanja študijskega programa: Krško, Velenje
Trajanje študija: 2 leti
Naèin izvajanja študija: izredni

Informativni dan:

Sreda, 8. september ob 16.00
v prostorih fakultete v Krškem

Veè informacij na: 07/62 02 216 ali na 
http://www.fe.uni-mb.si/

Ob prvi obletnici otvoritve 
posebne zbirke 

Speedway v Sloveniji
vse ljubitelje speedwaya

vabimo

Dogodek je posvečen 30-letnici velike 
speedway prireditve – finala svetovnega 
prvenstva v parih, ki je bila na stadionu 

v Krškem 22. junija 1980.

kjer bomo pripravili tematski

SPOMINSKI VEČER
in otvoritev razstave fotografij 

Jožeta Lesjaka.

v torek, 14. septembra 2010, 
ob 19. uri

v Valvasorjevo knjižnico Krško,

že od 15. decembra 1997

Knjige iz Posavja
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Vsem, ki te dni stopate skozi šolski prag, želim, 
da bi novo šolsko leto začeli polni energije 

in svežega zagona. Srečno na poti vašega uspeha!

Franc Bogovič,
župan občine Krško

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Krško in ostalih vključenih 
akterjev, ki od 1. septembra skrbijo za umirjanje prome-
ta, nadzor upoštevanja prometnih predpisov in na sploh za 
ukrepe, za zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh. 

Dežurstva bodo vse do desetega septembra v okolici vseh 
osnovnih šol in vrtcev izvajali uniformirani člani Združenja 
šoferjev in mehanikov Krško, prostovoljni gasilci iz več ga-
silskih društev v občini Krško in policisti Postaje policije Kr-
ško v časovnih intervalih od 7. do 8. ure dopoldan in 11. in 
13. ure popoldan. 

Kot poudarja predsednik Sveta za preventivo in varnost v 
cestnem prometu Cveto Sršen, bo Svet ob poostrenem nad-
zoru cestnega prometa vse šole oskrbel tudi z materialom 
in pripomočki, ki bodo pripomogli večji varnosti naših učen-
cev. V bližini šol in na šolskih poteh bodo postavljeni opo-
zorilni znaki OTROCI NA CESTI – ŠOLSKA POT, udeležencem 
v prometu pa bodo razdeljene kresničke in ostalo gradivo 
za večjo varnosti v prometu, prav tako bo občasno poveča-
no število radarjev, ki bodo preverjali hitrost udeležencev v 
prometu v okolici šol.

V tem času vse udeležence v prometu, posebej voznike, po-
zivamo k previdnosti in k upoštevanju opozoril številnih pro-
stovoljcev, ki bodo pomagali šolarjem na poti v šolo. Za ne-
katere med njimi bo prvi šolski dan tudi prvo srečanje s 
prometom, zato naj bo previdnost in pozornost voznikov še 
posebej usmerjena k najšibkejšim v prometu.

Služba Vlade Republike Slo-
venije za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko je 
objavila razpis za sofinan-
ciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »regi-
onalni razvojni program« ra-
zvojne prioritete »razvoj re-
gij« operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2010-2012. Občina 
Krško se je na razpis prija-
vila s projektom Energetska 
sanacija vrtca Krško z enoto 
Pravljica in dobila odobrenih 
1.433.000,00 evrov sofinan-
cerskih sredstev.

Obnova enote Pravljica se je 
začela že izvajati in bo pred-
vidoma potekala do oktobra 
letos, medtem ko se bo obno-
va centralne enote vrtca Kr-
ško (Ciciban) izvajala v dveh 
delih, prvi del poleti 2011, 
drugi pa poleti 2012. Vrednost 
celotnega projekta je ocenje-

Občina	Krško	uspešna	pri	črpanju	
evropskih	sredstev	za	projekt	Energetske	
sanacije	vrtca	Krško	z	enoto	Pravljica
Občina Krško je uspešno kandidirala na javnem razpisu Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko in prejela sklep, ki ji dodeljuje sredstva za sofinanciranje projekta 
Energetska sanacija vrtca Krško z enoto Pravljica v višini 1.433.000,00 EUR.

na na 2.600.000,00 evrov. Z 
obnovo prostorov bodo otro-
kom in vzgojiteljem zagoto-
vljeni kvalitetnejši pogoji za 
delo ter prijetnejše bivanje 
med pomembno fazo otroko-
vega razvoja. Prav tako se bo 
na ta način spodbujalo in oza-
veščalo najmlajšo generacijo 
našega prebivalstva o ener-

getski učinkovitosti prosto-
rov in nenehni skrbi za zdra-
vo okolje. 

PREDVIDENA DELA 
NA OBJEKTIH:

V obeh enotah bo zamenja-
no stavbno pohištvo in sveti-
la, uredila se bo termoizola-

cijska fasada, zamenjale se 
bodo ogrevalne in prezrače-
valne naprave ter sanitarni 
elementi z inštalacijami. Z 
energetsko sanacijo objek-
tov se bodo tako zmanjšali 
stroški obratovanja in vzdr-
ževanja, posledično tudi ko-
ličina emisij v okolje.

V centralnem vrtcu bo izve-
dena tudi rekonstrukcija par-
kirišč ter izgradnja nadstre-
škov s kolektorji pri jasličnih 
oddelkih. Število oddelkov bo 
ostalo nespremenjeno: 7 od-
delkov jasli, 7 oddelkov otrok 
od 3-6 let, 1 oddelek za otro-
ke s posebnimi potrebami ter 
uprava vrtca. V enoti Pravlji-
ca bodo zamenjali strešno 
kritino, ki bo nadomestila se-
danje salonitne plošče. Izoli-
rali in uredili bodo tudi pod-
strešne prostore, kjer bodo 
uredili dve novi igralnici, ki 
bosta otrokom zagotavljala 
dodatne prostore. 

Enota Pravljica Vrtca Krško

Varnost	na	cestah	v	prvih	
šolskih	dneh

Dežurstva bodo organizirana v okolici vseh osnovnih šol 
in vrtcev.

Spoštovane občanke in občani,

Letošnje redne lokalne volitve bodo potekale 10. oktobra 
2010 (Uradni list RS, št. 60/2010), roki za volilna opravila so 
začeli teči v ponedeljek, 9. avgusta 2010.

VolitVe V občinski sVet  

V Občini Krško se člani občinskega sveta volijo po propor-
cionalnem načelu. Občinski svet bo imel 30 članov, od tega 
enega predstavnika romske skupnosti (volitev le-tega orga-
nizira posebej imenovana volilna komisija). 

Pomembna novost letošnjih volitev je uveljavitev t.i. »čle-
na enakih možnosti«: politične stranke ali volivci, ki v vo-
lilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občin-
skega sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne 
liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 30 % 
kandidatov. Število potrebnih podpor, v primeru, da volivci 
predlagajo kandidata za člana občinskega sveta, je po posa-
meznih volilnih enotah določeno z Ugotovitvenim sklepom 
o potrebnem številu podpisov za listo kandidatov v volilni 
enoti za lokalne volitve 2010 v občini krško po 68. členu ZLV.

VOLITVE žuPANA

Redne volitve župana potekajo hkrati z rednimi volitvami 
v občinski svet. Kandidata za župana lahko določi politična 
stranka po postopku, določenem z njenimi pravili ali pa sku-
pina najmanj 231 volivcev v občini.

VolitVe V sVete krajeVnih skupnosti 

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se smiselno upo-
rabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za ve-
činske volitve v občinske svete, ne glede na število članov 
v svetih krajevnih skupnosti. Kandidate lahko določijo poli-
tične stranke oziroma s podpisovanjem skupina najmanj 10 
volivcev, ki podprejo enega kandidata.

Politične stranke, sveti krajevnih skupnosti, razne organiza-
cije, društva in druge skupine občanov imajo možnost pre-
dlagati kandidate za člane občinskega sveta, župana in člane 
svetov krajevnih skupnosti, Občinski volilni komisiji občine 
Krško, CKŽ 14, Krško, do 15.09.2010 do 19.00 ure, na vlo-
žišču.

Občinski svet in občinska volilna komisija sta sprejela vse te-
meljne akte in instruktivne obrazce za izvedbo volitev, ki so 
dostopni na spletni strani občine Krško, na naslovu http://
www.krsko.si, ostalo pa na spletni strani Državne volilne ko-
misije.

V vseh 16 krajevnih skupnostih občine Krško je skupaj 74 vo-
lišč. Volivci, ki bodo na dan volitev odsotni, imajo možnost 
svoj glas oddati na predčasnih volitvah, ki bodo organizira-
ne na sedežu občine Krško, in sicer v torek, 5.10.2010, od 
8.00 do 15.00 ure, sredo, 6.10.2010, od 9.00 do 17.00 ure 
in četrtek, 7.10.2010, od 8.00 do 15.00 ure. Možno bo tudi 
glasovanje po pošti, za kar je potrebno zadostiti zakonskim 
pogojem.
� Občinska�volilna�komisija�občine�Krško

V petek, 27. avgusta, je župan občine Krško Franc Bogo-
vič na bazenu v Brestanici sprejel ultramaratonskega ko-
lesarja Radovana Skubica Hilarija.

Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic – Hilarij vsak dan 
kolesari skozi našo občino. Od prvega junija dalje namreč po-
teka največji 90-dnevni kolesarski ultramaraton, posvečen 

planetu Zemlja. Namen projekta je 90 dni ozaveščati ljudi o 
stanju našega planeta, ki je vsem nam skupen dom. Hilarij 
vsak dan, ne glede na vremenske razmere, prevozi 290 kilo-
metrov, po osrednji Sloveniji, Dolenjski in Posavju. Kot pra-
vi, je velik poudarek v tej akciji na kolesarjenju, saj je kolo 
kot prevozno sredstvo premalo izkoriščeno, čeprav je kori-
stno za zdravje in prijazno do narave. Vzporedno s kolesar-
jenjem potekajo okrogle mize, predavanja, razstave in po-
dobne akcije, s katerimi želi vzbuditi pozornost in v ljudeh 
prebuditi čut do zdravega okolja.

V petek, 27. avgusta, mu je bil v podporo pri projektu pripra-
vljen sprejem, kjer ga je nagovoril župan občine Krško in mu 
čestital ob akciji in pozdravil njegove ideje. Ob tem sta Hila-
rij in župan občine Krško podpisala posebno okoljsko listino, 
s katero želi opozoriti na vrednote, za katere se zavzema. 

LOKALNE	VOLITVE	2010

Župan	je	sprejel	
ultramaratonskega	kolesarja

Župan Bogovič in Radovan Skubic – Hilarij z okoljsko 
listino

V petek, 27. avgusta, je župan občine Krško Franc Bogovič 
na bazenu v Brestanici sprejel tekače dobrodelnega teka 
»Run for their lives – tek za njihova življenja«.

Tek za  njihova življenja je dobrodelni tek, ki se je 18. juli-
ja pričel v Havixbecku (Nemčija) in se bo po približno 60-ih 
dneh zaključil v Srebrenici (Bosna in Hercegovina). Občino 
Krško so prečkali 27. avgusta. Ob 18. uri jih je na  bazenu v 
Brestanici sprejel tudi krški župan Franc Bogovič in jih spod-
budil pri njihovi dobrodelni akciji.

Cilj projekta je opozoriti na posledice, ki jih je povzroči-
li poboj v Srebrenici, največji genocid po holokavstu, in po-
magati nekdanjim taboriščnikom in žrtvam nasilja, žrtvam 
posilstev ter njihovim družinam. Z zbranimi sredstvi dobro-
delnega teka bodo podprli gradnjo terapevtskega centra in 
šole v kraju Bratunac (Bosna in Hercegovina). Pri akciji lah-
ko sodeluje vsak, tako da teče ali pa hodi. Štartnina za ude-
ležence je obenem tudi dobrodelni prispevek.

Sprejem	za	tekače	projekta	
»Run	for	their	lives«
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• lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske 
enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, 
ki so predmet javnega razpisa, ali solastnik s pisnim soglas-
jem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepre-
mičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);

• ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci 
oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika, z njego-
vim pisnim dovoljenjem;

• najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v več-
stanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika.

3. VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stano-
vanjske stavbe in/ali pripravo sanitarne tople vode:
• Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 35 % prizna-

nih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
• 2.300 € za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitar-

ne tople vode tipa voda/voda ali zemlja/voda;
• 1.700 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim 

številom več kot 3,6;
• 1.200 € za toplotno črpalko zrak/voda z minimalnim grelnim 

številom več kot 3,3 do 3,6.
Višina spodbude za toplotno črpalko za pripravo sanitarne to-
ple vode znaša največ 35 % priznanih stroškov naložbe in ne 
več kot 400 €.

4. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v uradnem listu 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Brežice www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodar-
ske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 
18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 07/49-
91-516, e-mail: roman.matjasic@brezice.si ali Suzana Ogo-
revc, tel. 07/49-91-549, e-mail: suzana.ogorevc@brezice.si

5. ROK in MESTO ODDAJE VLOG ZA PRIJAVO NA JAVNI 
RAZPIS

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 
vključno ponedeljka, 20.9.2010 

na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne 
službe in gospodarske zadeve, CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
Ne odpiraj »JR – Naložbe v učinkovito rabe energije«.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je vgradnja toplotne črpalke za 
pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe.
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za se-
rijsko izdelane toplotne črpalke, na podlagi originalnega ra-
čuna izvajalca naložbe, ki obvezno vključuje nabavo in na-
mestitev toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu 
toplotne črpalke, in sicer za:

vrsta toplotne 
črpalke

tip toplotne 
črpalke

minimalno grelno število 
pri določenih pogojih po 

standardu EN

priprava 
sanitarne tople 
vode (200 ali več 
litrski hranilnik 
toplote)

zrak/voda 3 A20/W15-W45 EN 
255/3

ogrevanje 
prostorov in 
sanitarne vode

voda/voda 5,1 W10/W35 EN 
14511

ogrevanje 
prostorov in 
sanitarne vode

zemlja/voda 
(direktni 

uparjalnik)
4,5 E4/W35 EN 

14511

ogrevanje 
prostorov in 
sanitarne vode

zemlja/voda 4,3 B0/W35 EN 
14511

ogrevanje 
prostorov in 
sanitarne vode

zrak/voda 3,3 A2/W35 EN 
14511

Seznam ustreznih toplotnih črpalk je sestavni del 
razpisne dokumentacije in je priloga le te.

Upravičeni stroški vključujejo:
• nabavo in namestitev toplotne črpalke;
• nabavo in namestitev hranilnika toplote ter povezavo s to-

plotno črpalko;
• cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno 

varovalno in krmilno opremo. 
Upravičeni stroški vključujejo DDV.
Obdobje, v katerem se priznajo stroški, je od 1.1. 2010.-
20.9.2010.

2. UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM 
RAZPISU

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki in-
vestira na območju občine Brežice s stalnim prebivališčem v 
občini Brežice, in je:

Občina Brežice poziva vsa društva in organizacije, ki na-
črtujejo prireditve v mesecu oktobru ob prazniku Občine 
Brežice, da do petka, 10. septembra 2010, posredujejo 
podatke o prireditvah, ki jih želijo vključiti v program 
Brežiškega oktobra 2010. 

Predloge bomo lahko upoštevali in uvrstili v program le 
v primeru, če bodo pisno sporočeni do navedenega da-
tuma. Prijave sprejemamo po elektronski pošti na na-
slov lavra.kreacic@brezice.si, osebno v Uradu župana 
(1. nadstropje, soba št. 26) ali po pošti (Občina Brežice, 
s pripisom Prijava prireditev v oktobru, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice). 

Prijava naj vsebuje:
• naslov prireditve,
• kratek opis prireditve,
• navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in te-

lefonsko/gsm številko kontaktne osebe,
• kraj prireditve,
• čas (datum in ura) prireditve.

Kontaktna oseba za prijavo prireditev: Lavra Kreačič, 
Urad župana, tel.: 07 49 91 543.

OBČINA	BREŽICE	OBJAVLJA	JAVNI	RAZPIS
za	nepovratne	finančne	spodbude	za	naložbe	

v	učinkovito	rabe	energije	v	občini	Brežice	v	letu	2010

OBVESTILO	
prijava	prireditev	

v	počastitev	28.	oktobra,	
praznika	občine	Brežice

Ob začetku novega šolskega leta

Spoštovani učenke in učenci, dijakinje in dijaki, 
spoštovani šolski delavke in delavci!

Poletne počitnice so kar prehitro minile, spet je 
tu september in začetek pouka. Prepričan sem, 

da se tako učenci kot učitelji in ostali šolski delavci 
vračate v šolske klopi in razrede polni energije in 

spominov na poletje ter pripravljeni na nove izzive.  
Učenkam in učencem želim uspešno novo šolsko 

leto 2010/2011, naj bo polno ne samo novega 
znanja, temveč tudi prijetnega druženja s sošolci in 
učitelji. Tudi vsem šolskim delavkam in delavcem 

želim uspešno in zadovoljstva polno delo ter  
prijetno sodelovanje z učenci in sodelavci.

Ivan Molan, župan občine Brežice

TRENuTNA DELA NA 
PROJEKTu 
Župan Ivan Molan si je skupaj 
s sodelavci in predstavnikom 
KS Dobova ogledal gradbišče, 
kjer je potekalo podrivanje 
konstrukcije podvoza pod že-
lezniško progo v razdalji 24 m 
– s pomočjo hidravlike so izva-
jalci (podjetje Primorje d.d. 
s partnerjem CGP Novo me-
sto) že umestili 2.500 ton tež-
ko betonsko konstrukcijo. Gre 
za poseben način gradnje, ki 
se uporablja v primerih, kadar 
je potrebno zagotoviti nemo-
teno delovanje železniškega 
prometa. Sedaj, ko je kon-
strukcija umeščena, potekajo 
dela za dokončanje glavnega 
objekta. Trenutno poteka od-
stranitev zagatnic in pomo-
žnih betonskih blokov, začela 
se bo gradnja podpornega zidu 
in dokončanje korit za cesto. 

Potek	del	na	podvozu	Dobova
DOBOVA – Eden izmed največjih projektov v občini Brežice je prav gotovo gradnja podvoza Dobova. 
Skupni projekt Ministrstva za promet in Občine Brežice v vrednosti 7,4 milijona evrov uspešno napre-
duje. V 12 delovnih dneh so izvajalci pod železniško progo podrinili in umestili glavni objekt - 2.500 
ton težko betonsko konstrukcijo.  

O PROJEKTu
Skupni projekt Ministrstva 
za promet in Občine Breži-
ce vključuje preložitev re-
gionalne ceste v dolžini 
približno kilometer, z loče-
nim potekom enostranskega 
pločnika in kolesarske steze, 
rekonstrukcijo obstoječega 
križišča regionalne in lokal-
ne ceste, podvoz pod žele-
zniško progo, izvedbo devi-
acije in priključitev lokalne 
ceste proti Kapelam in uredi-
tev križišča ter ureditev do-
stopov k objektom.

FINANčNA KONsTRuKcIJA
Vrednost celotnega projekta 
je 7,4 milijona evrov, od tega 
bo Občina Brežice prispevala 
1 milijon evrov, ostala sred-
stva pa Direkcija RS za ceste. 
Podvoz Dobova je rezultat 
več desetletnega zavzemanja 

krajanov in Občine za rešitev 
prometne situacije sredi na-
selja Dobova. Kot sofinancer 
izgradnje podvoza bo Obči-
na sofinancirala lokalno infra-

strukturo (pločniki, avtobusne 
postaje, kolesarska steza). 

 Vir: Občina Brežice
 foto: Občina Brežice

Umeščeni glavni projekt je že na mestu

2.500 ton težko betonsko konstrukcijo so s pomočjo 
hidravlike podrinili pod železniške tire 

Napoved	septembrske	krvodajalske	
akcije	v	Brežicah

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju 
z RKS IN ZZTM Ljubljana organizira krvodajalsko akcijo 
v PONEDELJEK, 20. SEPTEMBRA 2010, z vpisom od 10.00 
do 14.00 ure in TOREK, 21. SEPTEMBRA 2010, z vpisom 
od 8.00 do 12.00 ure v EKONOMSKI ŠOLI BREŽICE, Bizelj-
ska cesta 45. Darujmo kri, rešujmo življenja!
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Občina Sevnica zaključuje izvedbo projekta »Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica«. V ta namen se je župan Srečko 
Ocvirk s sodelavci sestal s predstavniki izvajalca del in nadzor-
nega inženirja. Na delovnem sestanku je bilo ugotovljeno, da 
so bila vsa dela izvedena v skladu s podpisano pogodbo in da je 
potrebno izvesti še nekaj asfaltacij, zasaditi drevesa v parku in 
na določenih področjih poskrbeti za vzpostavitev v prvotno sta-
nje. Za vse faze projekta so bili uspešno izvedeni tehnični pre-
gledi. Za fazi 2. in 3. je že pridobljeno uporabno dovoljenje, 
za ostale faze pa bo uporabno dovoljenje pridobljeno najka-
sneje do 30. septembra, ko poteče enoletno poskusno delova-
nje čistilne naprave, ki v tem poskusnem obdobju dosega pri-
čakovane parametre čiščenja odplak. 

JAVNI	POZIV	ZA	SODELOVANJE	V	
PROGRAMU	PRIREDITEV	
OB	OBČINSKEM	PRAZNIKU	

OBČINE	SEVNICA	
Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in dru-
gim društvom ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo 
vas, da s svojimi prireditvami obogatite kulturno in dru-
žabno dogajanje v času praznovanja občinskega praznika. 

Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika 
Občine Sevnica bo v petek, 26. novembra 2010, v Kul-
turni dvorani v Sevnici, prireditve pa se bodo odvijale 
tekom celega meseca novembra.

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

Podatke o nazivu prireditve v počastitev občinskega pra-
znika, kraju in času dogajanja ter o organizatorju priredi-
tve (naslov, telefonska številka kontaktne osebe), nam po-
sredujete v pisni obliki na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 
19a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov maja.grabrijan@
obcina-sevnica.si,do četrtka, 30. septembra 2010. 
Za dodatne informacije pokličite telefonsko številko 
07/81 61 213. Občina Sevnica

Predstavitev	izgradnje	1.	faze	
Vrtca	Ciciban	Sevnica
Župan Srečko Ocvirk je skupaj z ravnateljico Vlasto Fele v 
Vrtcu Ciciban Sevnica predstavil zgrajeni prvi del objekta. 
Novi del zgradbe stoji na lokaciji, kjer je prej stal montažni 
vrtec, ki poleg tega, da je bil dotrajan, ni izpolnjeval norma-
tivov in minimalnih tehničnih pogojev za prostor in opremo 
za izvajanje predšolske vzgoje. Imel je 9 igralnic in nobenih 
spremljajočih prostorov, ki bi jih lahko uporabljali za igro. V 

prvi fazi je zgrajenih 7 igralnic in upravni prostori. Z dokon-
čanjem druge faze bo vrtec imel 14 igralnic, športno igralni-
co in več večnamenskih skupnih prostorov. Vse igralnice pa 
bodo imele tudi neposreden izhod na teraso. Po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja za prvo fazo se je pričelo z rušitvijo 
preostalega dela objekta in gradnja II. faze. V novi del vrt-
ca so preseljeni že tudi otroci. Izvajalec podjetje Slemenšek 
d.o.o. iz Raven na Koroškem se je zavezalo, da bodo dela za-
ključena v pol leta od avgusta dalje, torej bo obnova vrtca 
z vsemi ostalimi ureditvami končana spomladi. Ravnateljica 
Vlasta Fele je povedala, da Vrtec Ciciban Sevnica deluje na 
6 lokacijah in da bodo imeli s 1. septembrom 21 oddelkov, 
v katere bo vključeno 375 otrok. Od tega v novo zgrajenem 
delu vrtcu deluje 7 oddelkov in sicer 3 oddelki drugega sta-
rostnega obdobja in 4 oddelki prvega starostnega obdobja, 
skupaj 125 otrok. Ravnateljica je z veseljem poudarila, da 
so dobili prostoren in sodobno opremljen vrtec. Z izgradnjo 
prve faze so pridobili en dodaten oddelek, z dokončanjem 
druge faze pa bodo pridobili še tri.

Vrtec Ciciban Sevnica, predstavitev izgradnje I. faze 
(foto: Smilja Radi)

Dela	na	Studencu
Občina Sevnica je v sklopu pridobivanja državnih sredstev v okvi-
ru 23. člena Zakona o sofinanciranju občin v letu 2010, uspešno 
zaključila projekt rekonstrukcije odseka lokalne ceste Studenec 
– Rovišče, nov odcep proti Gasilskemu domu na Studencu. Izvaja-
lec del, podjetje Gradnje d.o.o. iz Boštanja, je tako v tem tednu 
asfaltiral omenjeni odsek cestišča s hodnikom za pešce. V sklo-

pu ureditve priključka so bili obnovljeni tudi vsi komunalni vodi, 
elektrika, telekom, voda in javna razsvetljava, ki so bili tangi-
rani pri omenjenem posegu. Spomnimo, da je bil obstoječ pri-
ključek proti Gasilskemu domu zaradi nepreglednosti  prometno 
zelo nevaren. Z rekonstrukcijo uvoza pa so se bistveno izboljša-
le prometno tehnične in varnostne razmere, ki bodo zagotavlja-
le večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Pri rekonstrukci-
ji odseka lokalne ceste je bila odstranjena tudi kapelica, katero 
bo  Krajevna Skupnost Studenec na novo zgradila nekaj metrov 
nižje.  foto: arhiv Občine Sevnica

Preplastitev ceste na Studencu 

Nov	zakon	o	uveljavljenju	
pravic	iz	javnih	sredstev
V juliju je vlada sprejela nov Zakon o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, ki določa vrste denarnih prejemkov, sub-
vencij in pomoči ter enoten način ugotavljanja materialne-
ga položaja vlagateljev vlog. Po tem zakonu se bodo dolo-
čali upravičenci do naslednjih denarnih prejemkov, in sicer 
otroški dodatek, denarne socialne pomoči, varstveni doda-
tek, državne štipendije, znižanje plačila za programe vrt-
cev, subvencija malic za učence in dijake, subvencija kosil 
za učence, subvencija prevozov za dijake in študente, opro-
stitev plačil socialnovarstvenih storitev, subvencije najemni-
ne neprofitnega in tržnega najemnega stanovanja, obvezno 
zdravstveno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje 
ter prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo pravic 
družinskega pomočnika. Pomembna sprememba je predvsem 
ta, da bodo postopke za vse omenjene denarne prejemke vo-
dili na centrih za socialno delo, vlagatelji pa bodo prošnjo za 
vse vrste denarnih pomoči oddali na eni vlogi. Postopki bodo 
tako lahko potekali učinkoviteje, na enem mestu, kar bo za 
vlagatelje ugodneje. S 1. junijem oz. 1. septembrom 2011 se 
bodo postopki glede uveljavljanja znižanja plačila vrtca, ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja ter subvencij najemnin, 
ki jih sedaj vodijo uslužbenci občinskih uprav, prestavili na 
centre za socialno delo, kar pomeni tudi kadrovsko reorga-
nizacijo omenjenih institucij.

Javni	razpis	za	pridobitev	
sredstev	ESRZ
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen  2. javni 
razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, 2. razvojna prioriteta, gospodarsko-razvojna infrastruk-
tura ter prednostna usmeritev, informacijska družba, projekt 
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovne-
ga omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Sku-
pna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezij-
sko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 37 milijonov 
EUR. Občina Sevnica se je skupaj z drugimi občinami udeleži-
la sestanka, na katerem so bile opredeljene nadaljnje aktivno-
sti, ki bodo omogočile prijavo na prvi rok navedenega razpisa.

Animiran	program	ogleda	
gradu	Sevnica	za	otroke
Za najmlajše imamo na gradu Sevnica pripravljen prav pose-
ben program, s katerim želimo otrokom skozi igro predstaviti 
življenje na gradu Sevnica v času 17. stoletja, ko je še živel 
dolgoletni lastnik gradu baron Moscon in njegovo spremstvo. 
Otroke s spremstvom sprejme v atriju gradu grajski skrbnik, ki 
jim predstavi atrij gradu in prostore, kaj je v njih bilo in življe-
nje tedaj na gradu. Nato skupaj odidemo v drugo nadstropje v 
baročni salon. V spalni sobani nas pričaka še v postelji, v noč-
ni halji s čepico na glavi in spalno masko na očeh, sam baron 
Moscon in njegova hišna pomočnica, ki se na vse načine tru-

di, da ga prebudi. Ko se baron prebudi, pozdravi otroke in jim 
prične pripovedovati razne zgodbe: o lovu na lisice in medvede 
in razne zabavne pripetljaje. Iz baročnega salona skupaj odi-
demo v šolski muzej, kjer si otroci lahko ogledajo sto let star 
razred in kjer jim grajski skrbnik, ko se posedejo v stare klo-
pi, opiše šolske dneve njihovih dedkov in babic. Po končanem 
ogledu šolskega muzeja se pridružimo v veliki jedilnici baro-
nu Mosconu in njegovemu osebju pri zajtrku. Otroci lahko ba-
rona sprašujejo razna vprašanja, govori jim pripovedke in če 
kakšno skupaj zapojejo, jim ponudi domače kekse. Po baro-
novem zajtrku si ogledamo še prostore Grajskega lutkovnega 
gledališča, kjer nas pozdravi sam lutkarski kralj Lutkan, ani-
matorka pa nam igrivo prikaže različne načine uporabe lutk.  
Poleg osnovnega animiranega ogleda lahko po dogovoru v graj-
skem parku pripravimo številne dodatne aktivnosti: piknik z 
malico in različnimi dejavnostmi: čarovnik Niko z baloni, li-
kovne delavnice - risanje gradu in postavitev razstave na gra-
du, predstavitev grajskega vinograda z grajskim vinogradni-
kom, kuhanje čaja z grajsko zeliščarko, predstavitev starih 
obrti čevljarstvo ali pa prisluhnete besedam samega Primoža 
Trubarja. Cel program je vzgojno in humorno obarvan, tako 
da otroci uživajo v gledanju in poslušanju in prav gotovo jim 
bo le-ta ostal v lepem in trajnem spominu. Trajanje progra-
ma je približno eno uro.  foto: arhiv KŠTM

Sevnica	–	zakladnica	doživetij
Občina Sevnica je del Posavja, kjer se Sava iz zasavskega kanjo-
na v širokih zavojih razlije po rodovitni dolini med Posavskim 
hribovjem na levem in dolenjskim gričevjem na desnem bregu. 
Milo podnebje ter ugodne lege za sadjarstvo in vinogradništvo 
od nekdaj nudijo prijetno bivanje med neštetimi griči slikovite 
pokrajine. Priče pestrega življenja v preteklosti so številne cer-
kve in utrdbe, med katerimi je najbolj mogočen Grad Sevnica. 
Grajski vinograd, vinoteka, kašča, kavarna, animiran ogled gra-
du, veličastna poroka v parku… so le del bogate vsebine osre-
dnje kulturno-zgodovinske znamenitosti. Številna doživetja od 
razgledne Lisce do zidanic v Malkovcu ponujajo aktivno športno 
ali etnološko-gurmansko preživljanje prostega časa. Za vas pri-
pravimo izlete, ukrojene po vaših željah. 
V jesenskem času  vabljeni v sevniško občino na številne zanimi-
ve in prijetne prireditve. Ponudbo le-teh kakor tudi izletov ter 
ostalih informacij si lahko ogledate na spletnih straneh www.
dozivljaj.si in www.grad-sevnica.com. Dobrodošli v zakladnici 
doživetij! Vir: KŠTM Sevnica

V tem tednu se otroci vračajo v šolske klopi, s tem pa bo po-
novno oživel vrvež v naših osnovnih šolah in vrtcih. Vendar pa 
šolski objekti tudi v času počitnic niso popolnoma samevali, 
saj se je po vseh šolah in vrtcih v naši občini izvajalo investi-
cijsko vzdrževanje objektov. Na osnovnih šolah v Boštanju in 
Šentjanžu so zamenjali del oken, v Krmelju pa obnovili kuhi-
njo. V Tržišču so v eni od učilnic pridobili novo pohištvo, na 
Blanci pa so zamenjali športno opremo na zunanjem igrišču. 
Z novo pridobitvijo na športnem področju se lahko pohvalijo 
tudi v osnovni šoli Boštanj, saj so v telovadnici namestili raz-
slojevalnike zraka, ki bodo pripomogli k zmanjšanju toplotne 
izgube v zimskem času, ureja pa se tudi zunanje igrišče. V 
skladu z zakonodajo so na osnovnih šolah v Šentjanžu in Sev-
nici uredili plinohram. Učence bo na podružnični šoli v Loki 
pričakalo novo pohištvo v jedilnici, v Glasbeni šoli Sevnica 
prenovljena tla zgornjega hodnika, v šoli Ane Gale pa obno-
vljene sanitarije v kletnih prostorih. V poletnem času je bila 
na vseh osnovnih šolah izvedena še investicija zamenjave ter-
mostatskih radiatorskih ventilov, kar je dolgoročna investici-
ja v sklopu zagotovitve energetsko varčnih javnih objektov.

Čistilna	naprava	in	
kanalizacijski	sistem	Sevnica

Obnova	ceste	Primož	–	Češnjice
Občina Sevnica je v sklo-
pu pridobivanja državnih 
sredstev v okviru 23. čle-
na Zakona o sofinanciranju 
občin v letu 2010, uspešno 
zaključila projekt obnove 
lokalne ceste Primož – Mala 
Hubajnica, odcep proti na-
selju Češnjice v vrednosti 
41.784 EUR. Omenjeni od-
sek lokalne ceste je bil v zelo slabem stanju, saj je bil obsto-
ječi asfalt dotrajan in poškodovan, prav tako pa je bilo slabo 
urejeno odvodnjavanje meteorne vode z vozišča. Izvajalec del, 
podjetje Nivo d.d. iz Celja, je tako v sklopu obnove ceste izve-
del razširitve cestišča, z ureditivijo zalednega in površinskega 
odvodnjavanja meteornih vod ter preplastitve cestišča v dolži-
ni 750 m in širini 3,50 m. foto: arhiv Občine Sevnica

Investicijsko	vzdrževanje	
objektov	šol	in	vrtcev	med	
poletnimi	počitnicami
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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

še enkrat objavljamo prijavnico, tako da nam lahko zadnje 
letošnje izpolnjene prijavnice s fotografijami pošljete še do 
srede, 15. septembra. Ob pogledu na fotografije nas prije-
tno preseneča, da vam kljub letošnjim večjim vremenskim 
spremembam – vročini, toči, zdaj mrazu - uspe tako dobro 
negovati cvetje! 

Fotografije, ki jih pošiljate prijavljeni v izbor, so nam v 
spomin priklicale toplo poletje, v katerem so zacveteli mno-
gi posavski vrtovi in se cvetoče razbohotili mnogi posavski 
balkoni: Marija Šekoranja z Bizeljskega nas je povabila, naj 
si ogledamo »Poletno mavrico cvetov«, ki je njen balzam za 
dušo. Da je cvetje res hvaležno in polno dobre energije, pa se 
gotovo strinja tudi Marjana Godler iz Krškega, ki je domačo 
hišo poimenovala »Cvetoča hišica«. Ingrid Krošelj iz kraja 
Vrhje pri Kapelah uživa v svoji »Zeleni idili«, Rozalija Der-
žič iz Bukoška vsakodnevno skrbno neguje svoje »Cvetoče 
veselje«, Marija Hočevar iz Hudega Brezja pa se na balkonu 
sprosti v svojem »Cvetočem raju«. Špela Mlakar iz Krškega 
je poslala fotografije 
»Veselja na balkonu«, 
Marjana Podlipnik iz 
Dolenjega Boštanja pa 
je z nami delila »Pole-
tno mavrico«.

Toliko za tokrat, 
do naslednjega branja 
vam želimo čim več 
veselja, 

� Uredništvo Cvetoča hišica

Cvetoči raj

Poletna mavrica

Poletna mavrica cvetov

Zelena idila

Cvetoče veselje

Veselje na balkonu

Posoda za vino Inox (Dometal) 1 pipa 300 l  249,90 eur
Posoda za vino Inox (Dometal) 3 pipe 300 l 299,90 eur
Posoda za vino Inox (Dometal) 3 pipe 500 l 399,90 eur

Vinogradniški zaboji       4,99 eur

Para�nsko olje 5 l Para�nsko olje 1 l

SEPTEMBRSKA AKCIJA

11,49 
eur

59,00 
eur

149,00
eur

2,59
eur 109,00

eur

Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/49-88-385
Levec 71a, 3301 Petrovče, Tel.: 03/42-51-473

Podsmreka 7e, 1356 Dobrova pri Ljubljani, Tel.: 01/24-25-135
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Model: K 2.91 MD
Tlak: 20 max 110 bar

Pretok vode: max 360 l/h
Max. vhodna 

temperatura vode: 40 °C 
Priključna moč: 1,4 kW
Visokotlačna pištola s 

cevjo 6 m

w
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VISOKOTLAČNI ČISTILCI KÄRCHER
Model: K 2.14 plus

Tlak: max 100 bar
Pretok vode: max 340 l/h

Max. vhodna 
temperatura vode: 40 °C
Priključna moč: 1,3 kW

Visikotlačna pištola s cevjo 4 m

Akcija bo trajala od 1.9. do 30.9.2010, oziroma do razprodaje zalog.

Model: K 5.520
Tlak: 20-max 140 bar

Pretok vode: max 460 l/h
Max. vhodna 

temperatura vode: 40 °C 
Priključna moč: 2,1 kW
Vodno hlajen motor

Visokotlačna pištola s cevjo 7,5 m

195,00 
eur

Pometač Kärcher
Model: S 550

Max. zmogljivost: 1600 m2/h   
Delovna širina s stransko krtačo: 550 mm

Zbiralnik za smeti: 16 l

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 7

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):

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

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

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

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

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

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

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
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POSAVJE - Po uspešno izve-
denem plezalnem taboru v 
Paklenici so člani Posavske-
ga alpinističnega kluba odpr-
li sezono tudi v severnih ste-
nah slovenskih gora. Najprej 
velja izpostaviti vzpone žen-
ske naveze, izkušene in pre-
kaljene alpinistke Aleksandre 
Voglar s tečajnico Petro Jan-
tolić, ki sta v juliju zmogli naj-
prej Grintovčev steber, kmalu 
za tem pa še zahteven Ste-
ber revežev v Veliki Mojstrov-
ki. Nedvomno najaktivnejši v 
naših gorah je to poletje Rok 
Levičar, ki je z različnimi so-
plezalci nanizal pestro bero 
vzponov v veliko različnih ste-
nah. Poletje je začel v Srebr-
njaku, kjer je preplezal Bra-
tovsko smer in Severozahodni 
steber, nadaljeval s smerjo Je-
sih-Potočnik v Debeli peči in 
smerjo ZZ v Raduhi. Zadnja z 
njegovega seznama je Nemška 
smer v triglavski severni steni, 

Posavski	plezalci	čez	poletje	
v	velikih	slovenskih	stenah

SPODNJE DULE - S tekmo v 
smučarskih skokih za pokal KS 
Gora, ki jo organizira domače 
športno društvo na skakalnicah 
v Spodnjih Dulah, zatem pa še 
s športnimi kmečkimi igrami, 
v katerih so se pomerili kraja-
ni petih vasi, se je 21. avgusta 
zaključil letošnji praznik kra-
jevne skupnosti Gora. Tekmo-
valci iz več slovenskih skakal-
nih klubov, pa tudi tekmovalci 
iz madžarskega Koszega, ki so 
se tekme udeležili drugo leto 
zapored, so se pomerili v pe-
tih starostnih kategorijah. Med 
dečki do 10 let je zmagal Jaka 
Muhedinovič iz ŠD Čaplja, dru-
gi je bil Jan Bombek - SD Vi-
zore in tretji Florian Molnar - 

Najdlje	skočil	Aleš	Martinjak

Deklice skakalke do 12 let 
s pokali v rokah (od leve): 
Pia Slamek, zmagovalka 
Jerneja Brecl in Špela 
Mastnak.

Društvo ima status društva v javnem interesu in 
invalidske organizacije. Društvo se aktivno po-
vezuje z drugimi društvi, organizacijami in javni-
mi ustanovami.

Društvo izvaja naslednje programe: 
• usposabljanje za aktivno življenje in delo ter pre-

prečevanje socialne izključenosti gluhih, naglu-
šnih in gluhoslepih oseb,

• psihosocialna pomoč in asistenca ostarelim glu-
him , naglušnim osebam na domu,

• svetovanje in pomoč staršem gluhih, naglušnih 
otrok in mladostnikov,

• ohranjanje zdravja,
• kultura gluhih in naglušnih oseb,
• rekreacija in šport,
• dnevni center in družabništvo.
Izvajamo tudi svetovanje in pomoč pri pridobi-
tvi, uporabi in vzdrževanju slušnih aparatov in 
drugih tehničnih pripomočkov.

Delovni čas :
Ponedeljek, sreda, petek: od 8. ure do 12. ure,

Sreda: od 14. ure do 17. ure.
Telefon: 07 / 49- 21- 392

Koledniki iz Bušeče vasi

smo skupina pevcev, ki deluje že trinajsto leto. 
Ime Koledniki smo dobili, ker vsako leto koledu-
jemo na predvečer sv. Treh kraljev. Vse darove 
damo v humanitarne namene, predvsem za lač-
ne otroke. 

Pomagamo tudi invalidom. Tako smo v letu 2006 
darovali fantu iz Brežic, leta 2007 četrtošolki iz 
Brestanice za invalidsko dvigalo ter misijonarju, 
ki deluje na Madagaskarju. Organizirali smo do-
brodelni koncert za družino Golob iz Letuša, ka-
teri je vodna ujma porušila hišo in vzela dva čla-
na družine.

Sodelujemo na vseh prireditvah, kamor nas pova-
bijo. Tako smo gostovali v raznih krajih po Sloveniji 
in na raznih radijskih postajah. Sodelovali smo „Pri 
Joževcu z Natalijo“, v Železni Kapli na avstrijskem 
koroškem. Sodelovali smo tudi pri podoknici Ne-
deljskega dnevnika pri Vesni Komatar. Posneli smo 
dva CD-ja, Zvonovi lepo pojejo in Vinska trta itd. 

Letos organiziramo dobrodelni koncert za domače 
gasilsko društvo iz Cerkelj ob Krki. Srečanje ljudskih 

pevcev in godcev »Zapojmo čisto po domače« pri-
rejamo v nedeljo, 12.9.2010, ob 15. uri v kultur-
nem domu Cerklje ob Krki. Srečanje bo dobrodel-
no, prispevke bomo zbirali za GD Cerklje ob Krki. 

Nastopile bodo skupine: Sestre Jakob iz Vojnika, 
ljudske pevke iz Rogatca, harmonikar Matic Zak-
šek, Stari prijatelji iz Škocjana, DU z Mirne, har-
monikarji iz Krške vase, Fantje s Preske in Koledni-
ki iz Bušeče vasi. Ljubitelji domače pesmi pridite, 
ne bo vam žal!
 Koledniki iz Bušeče vasi

Krepimo kakovost bivanja.

S pobudo MOJA DRUŽBA želimo spodbuditi razmišljanja o pome-
nu nevladnih organizacij, še zlasti pa poudariti pomen krepitve 
sodelovanja z občinami. Čeprav se naloge nevladnih organizacij 
razlikujejo od tistih, ki jih imajo občine, in je različen tudi njihov 
status, pa nam je obojim skupno poslanstvo – krepiti kakovost ži-
vljenja prebivalcev in prebivalk.

Nevladne organizacije 
smo pomemben del družbe.

V Posavju nas je aktivnih preko 800 nevladnih organizacij - društev, 
zasebnih zavodov in ustanov, v celi državi preko 23.000. Združu-
jemo osebno angažiranost ljudi, veliko prostovoljnega dela in vr-
sto profesionalnih znanj. 

Društva, zavodi, ustanove – 
skupaj podprimo akcijo!

Vse nevladne organizacije vabimo, da podprete prvo akcijo po-
bude, kjer v času lokalnih volitev nagovarjamo župane in županje 
ter kandidate in kandidatke, da po izvolitvi oblikujejo sporazum 
o sodelovanju med nami – nevladnimi organizacijami – in obči-
nami. Na spletni strani www.mojadruzba.si se lahko vpišete med 
podpornike pobude. 

KAKO USPEŠNO OBLIKOVATI DOBER 
TIM ZA RAZVOJ IN KREPITEV V NVO

V nadaljevanju vam predstavljamo organizacije: 
Društvo gluhih in naglušnih Posavja in Kulturno društvo Koledniki Bušeča vas! 

Posavska regionalna stična točka za NVO, 
Lokalna razvojna fundacija Posavja, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, 

tel.: 059/955-046, 070 550 395, info@prstan.eu, www.prstan.eu

Posavska regionalna stična točka 
za nevladne organizacije pripravlja delavnico

• kako ustvarjalno spremeniti vaš tim v učinkovito celoto 
•  doseči kredibilnost in zaupanje pri vaših članih
• kako vaše komunikacijske strategije prilagoditi glede na potrebe članov,
• kako s preizkušenimi orodji lažje prepoznati vedenjske značilnosti različnih ljudi 
• kako odkriti skrite vrhunske kompetence, veščine in notranje potenciale v NVO,
• dobili boste tudi uporabne ideje za povečanje vašega sodelovanja z različnimi tipi ljudi

UDELEŽBA NA DELAVNICI JE BREZPLAČNA! 

Sobota, 18. september 2010, od 9h-16h 
Kulturni dom Krško (Trg Matije Gubca 2, Krško)
Prijave zbiramo do 15.09.2010 na 070 550 395 

ali tjasa.penev@prstan.eu!

VSEBINA DELAVNICE:

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 

izvaja posebne socialne programe za odrasle gluhe, naglušne 
in gluhoslepe osebe, živeče na področju občin Krško, Sevnica, Brežice 

in Kostanjevica na Krki.

Kandidati – podprite nas!

Kandidati in kandidatke za župane in županje, vabljeni, da pokažete, da se zavedate pomena nevladnih organizacij, tudi tako, da pod-
prete pobudo na spletni strani www.mojadruzba.si.

SEVNICA - Kolesarsko društvo 
Sevnica je v nedeljo, 29. av-
gusta, organiziralo tradicio-
nalno gorsko kolesarsko dir-
ko za rekreativne kolesarje 
Skok na Lisco. 155 udeležen-
cev, kar je največ doslej, je 
z Glavnega trga do Brega vo-
zilo v zaprti vožnji, pri odce-
pu za Okroglice pa je bil start 
dirke na 9,4 km dolgi progi s 
700 m višinske razlike. Cilj je 
bil na parkirišču pred Tonč-
kovim domom na Lisci. Mo-
ški so tekmovali v šestih sta-
rostnih kategorijah, ženske 
pa v dveh. V sklopu priredi-
tve je potekalo še prvo pr-
venstvo Slovenskih železnic v 
kolesarjenju, ki se ga je ude-
ležilo 26 udeležencev. 
Zmagovalec dirke je bil Mi-
ran Cvet iz Hrastnika s ča-
som 28:19, najhitrejši v ka-

sredi avgusta pa je s smerjo 
Debelakove v Veliki Mojstrov-
ki opravil tudi zadnji del ob-
veznosti (izpitno turo) v pro-
cesu izobraževanja za naziv 
alpinist. 
Z novopečenim tečajnikom 
Primožem Hostnikom se je 

na vrv navezal Gorazd Po-
zvek in ga najprej popeljal 
čez Vzhodno smer Male Rin-
ke nad Okrešljem, nato pa 
sta preplezala še Grintovčev 
steber in Zgrešeno smer v se-
verni steni Grintovca. Gora-
zd je svojo sezono okronal z 
vzponom v imenitni in težav-
ni smeri Meč, ki kar dobrih 
800 metrov sledi drznemu 
razu severne stene Koritni-
škega malega Mangarta. Ve-
ličastno šestico je plezal v 
družbi sina Nejca. Slednji 
je nekaj dni pred tem prav 
tako opravil z alpinističnim 
izobraževanjem in kot izpi-
tno turo z legendarnim al-
pinistom Markom Prezljem 
preplezal kombinacijo več 
smeri v zahodnem delu tri-
glavske severne stene. Nejc 
je sicer večji del julija pre-
živel v španskih in francoskih 
plezališčih, kjer je preplezal 
več kot sto smeri.  G. P.

Petra na mali polički v 
Stebru revežev

Devetnajsti	skok	na	Lisco

tegorijah do 33 let pa je 
bil Matic Pečar iz Ljublja-
ne s časom 31:09. Najhi-
trejši udeleženec iz Posavja 
je bil Borut Tomše s časom 
33:31, najhitrejši Sevničan 
pa je bil Dušan Korene s ča-
som 38:02. Najstarejši ude-

leženec je bil 77-letni Blaž 
Geč iz Ljubljane, najstarejša 
ženska pa je bila Irena Ber-
čon iz Trbovelj. Metlo je do-
bil Niko Svete iz Borovnice. 
Zmagovalec med železničar-
ji je bil Alojz Poglavc s ča-
som 31:39.  Z. K.

Dobitniki posebnih nagrad (foto: Bojan Dremelj)

Koszeg. Med deklicami do 12 
let je 1. mesto osvojila Jerne-
ja Brecl, 2. je bila Pia Slamek 
(obe SSK Velenje) in 3. Špela 
Mastnak - SD Vizore. V kate-
goriji dečki do 11 let sta prav 
tako 1. in 2. mesto osvojila 
skakalca iz SKK Velenje, in si-
cer Ožbej Jelen in Rok Jelen, 
tretje pa Timi Zajc - SD Vizore. 
Slednji je bil tretji tudi v ka-
tegoriji dečkov do 14 let, prvo 
in drugo mesto pa sta osvojila 
Matevž Samec in Aljaž Osterc 
(oba SSK Velenje). Z najdalj-
šim skokom dneva, ki je zna-
šal 39,5 m, je v članski katego-
riji zmagal domači tekmovalec 
iz ŠD Gora Aleš Martinjak - ŠD 
Gora, drugi je bil Gašper Bre-

PEKING, GLOBOKO - Na sve-
tovnih igrah borilnih športov v 
Pekingu sta bila del šestčlan-
ske slovenske reprezentance 
tudi člana DBV Katana Globo-
ko Matic Derenda in Andrej-
ka Ferenčak, ki sta nastopila 
med mešanimi pari v duo sis-
temu (prikazne tehnike) ju-
jitsa. Na tekmovanju je lah-
ko v vsaki kategoriji nastopilo 
le po šest najboljših tekmo-
valcev oz. parov na svetu, ki 
so se uspeli kvalificirati na 
zadnjih dveh svetovnih in ce-

Derenda	in	Ferenčakova	do	brona
linskih prvenstvih. Derenda in 
Ferenčakova sta že prvi tek-
movalni dan osvojila bronasto 
kolajno. Zaradi začetne tre-
me sta izgubila uvodni dvoboj 
s tekmecema iz Avstrije, nato 
sta premagala par z afriške 
celine, v polfinalu sta izgubi-
la proti francoskima prvako-
ma, v borbi za tretje mesto 
pa premagala Belgijca. 
Katanino zastopstvo v Pekin-
gu sta dopolnjevala še trener 
Gorazd Kostevc in svetovni A 
sodnik Stane Preskar, v Glo-

bokem pa so vsem skupaj, 
predvsem pa bronastima tek-
movalcema, sinoči pripravili 
sprejem.  P. P. 

celj - SSK Velenje in tretji Ma-
tej Martinjak - ŠD Gora.
  B. M.
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SPOMINSKI VEČER OB PRVI OBLETNICI 
OTVORITVE ZBIRKE »SPEEDWAY V SLOVENIJI«

• torek, 14. september, ob 19. uri – 
Osrednja knjižnica v Krškem

12. septembra 2009 je bila v osrednji knjižnici v Krškem odprta 
posebna zbirka o zgodovini slovenskega speedwaya »Speedway 
v Sloveniji«. Ob prvi obletnici vas vabimo na večer, ki bo posve-
čen 30-letnici velike speedway prireditve – finala svetovnega pr-
venstva v parih, ki je potekala na stadionu v Krškem, 22. junija 
1980. V sklopu prireditve bomo odprli tudi razstavo fotogra-
fij dolgoletnega spremljevalca speedway dirk Jožeta Lesjaka.

POLETNI VEČER V PARKU Z DOBITNIKOM 
LITERARNE NAGRADE KRESNIK 

TADEJEM GOLOBOM
• petek, 17. september, ob 19. uri – 

park pred knjižnico ali Dvorana v parku, Krško
Za prijeten zaključek poletja vas skupaj z Javnim skladom za kul-
turne dejavnosti OI Krško vabimo na zadnji Poletni večer v parku. 
Tokrat bo z nami novinar, publicist in športnik Tadej Golob, le-
tošnji dobitnik nagrade Kresnik za prvenec - roman Svinjske no-
gice. S pisateljem se bo pogovarjal knjižničar Vilko Planinc. Ve-
čer bodo z glasbo obogatili učenci in učitelji Glasbene šole Krško.

CIKEL TEMATSKIH PREDAVANJ
Konec septembra začenjamo z ciklom treh predavanj Braneta 
Krapeža in Lea Ivandiča, učiteljev v Šoli čustvene inteligence. 

• četrtek, 30. september, ob 18.30 uri – 
Dvorana v parku, Krško

S čustvi je treba znati Kako razumeti in premagati zaskrbljenost?
• sreda, 6. oktober, ob 18.30 uri – 

Dvorana v parku, Krško
Zakaj razvijati srčnost? V čem je drugačna od razuma in kakšne 
koristi nam prinaša?

• ponedeljek, 11. oktober, ob 18.30 uri – 
Dvorana v parku Krško

Kako izražati jezo in kako se odzvati na jezo drugih?

 RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
• ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro - 

Osrednja knjižnica v Krškem  
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, ker 
pa se zavedamo, da je mnogokrat pri prvih korakih v svet ra-
čunalniških znanj potrebna pomoč, vas vabimo na računalniške 
delavnice za starejše. Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

IZPOSOJEVALIŠČE KOSTANJEVICA NA KRKI
V Izposojevališču Kostanjevica na Krki nas lahko poleg torka in 
četrtka, obiščete tudi ob sredah, med 9. in 15. uro. Prijazno 
vabljeni k obisku.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA ZBIRKA 
SPEEDWAY V SLOVENIJI

Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dediščino in tra-
dicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled bogate baročne ka-
pucinske knjižnice in posebne zbirke Speedway v Sloveniji. Če se 
želite seznaniti z zanimivostmi našega okolja ali jih pokazati prija-
teljem, znancem, gostom, turistom, ne oklevajte, pokličite nas. Za 
voden ogled se lahko vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V SEPTEMBRU

ZAPOSLITEV V SPARU?

Spar temelji na kakovosti, zanesljivosti in odgovornosti tako do svojih
kupcev kot tudi do svojih zaposlenih. Tako smo zrasli v veliko in uspešno 
podjetje z varno prihodnostjo. Naša vizija temelji na izkušnjah in znanju, 
imamo jasen pogled v jutri. Iščemo sodelavce, s katerimi bo Spar tudi
v prihodnje kos izzivu biti vedno najboljši.

Zaradi širitve naše poslovalnice SPAR KRŠKO iš~emo:

1. prodajalce (m/ž)

Pri~akujemo:
- IV. stopnjo izobrazbe trgovske, 
  živilske ali druge smeri
- poznavanje dela v trgovini
- zaželene izkušnje na podobnih
  delovnih mestih
- veselje do dela z ljudmi
- komunikativnost

2. mesarje (m/ž)

4. kuharja (m/ž)

Pri~akujemo:
- IV. stopnjo izobrazbe gostinske  
  ali druge ustrezne smeri
- zaželene dvoletne izkušnje na
  podobnih delovnih mestih
- veselje do dela
- komunikativnost

3. natakarja (m/ž)

Pri~akujemo:
- zaželena IV. stopnja izobrazbe  
  gostinske smeri 
- poznavanje dela v restavraciji
- zaželene izkušnje na podobnih  
  delovnih mestih
- veselje do dela z ljudmi
- komunikativnost

Nudimo:
- dinami~no delo v sodobno 
  opremljeni poslovalnici
- prijetno delovno okolje
- zaposlitev za dolo~en ~as z  
  možnostjo podaljšanja za  
  nedolo~en ~as
- pla~evanje dodatnega 
  pokojninskega zavarovanja
- zaposlitev v velikem in uspešnem 
  mednarodnem podjetju

Prijave sprejemamo v 8 dneh po objavi na naslov: 
Spar Slovenija d.o.o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana ali 
kadri∞spar.si

SLOVENIJA PRIDRUŽITE SE NAM! Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana

PLANINA PRI SEVNICI - Na gra-
du Planina pri Sevnici je 20. 
avgusta zvečer potekal zani-
miv modni dogodek z naslo-
vom »Trend na gradu«. Z raz-
lično oblikovanimi oblačili in 
z izvirnimi modnimi dodatki 
so svoje kolekcije predstavi-
le mlade modne oblikovalke 
s Planine pri Sevnici in njene 
okolice - Ines Pusar in Mar-
jetka Štraus kot oblikovalki 
oblačil; Mateja Bobek, Nina 
Škoberne in Doroteja Fon 
kot oblikovalke nakita; Teja 
Perc kot oblikovalka torbic in 
etuijev iz filca.
Na modni pisti so suvereno 
predstavljale delo domačih 
modnih oblikovalk Neža Ze-
lenc, Alja Kos, Klara Pečnik. 
Živa Pur, Sandra Videc, Ani-
ta Dobrotinšek, Maruša Re-
pnik in Blanka Hrastnik. Za 
njihovo prekrasno zunanjo 
podobo je poskrbela frizer-
ka Nevenka Senica s Planine 
pri Sevnici, ki v zadovoljstvo 
svojih strank sledi modi ter 
se skupaj s svojo ekipo doda-

Modni	dogodek	na	gradu	Planina

Manekenke in mlade modne oblikovalke so se 
predstavile na gradu Planina pri Sevnici.

tno izobražuje tudi v tujini. 
Za ličenje je poskrbela viza-
žistka Špela Kovač.
Obnovljen grajski kompleks 
z obzidjem, z grajsko kaščo 
in grajski park s turško lipo 
je ponudil edinstveno, mal-
ce mistično okolje za modni 
dogodek, ki je nastal tudi na 
pobudo tamkajšnjega pod-

jetja Tajfun, ki se trudi, da 
bi grad ponovno pridobil na 
nekdanji veljavi in na pre-
poznavnosti. Prireditev se 
je zaključila z jazz koncer-
tom hrvaške skupine Another 
spring quartet in s poseb-
no pogostitvijo - s koktaj-
li Rusa Larisa Žurge. Več na 
posavje.info. S. Radi 

Zgodovinska, etnološka in 
ekološko obarvana prireditev 
je privabila številne rokodelce 
iz domačega kraja, pa tudi iz 
sosednjih krajev. Ti so posta-
vili na ogled svoje izdelke, ne-
katere pa je bilo celo mogoče 
opazovati pri njihovem delu. 
Kupiti je bilo mogoče doma 
pridelan med, zdravilna zeli-
šča, ročno pletene tople no-
gavice … Preizkusiti se je bilo 
mogoče v spletanju šopkov iz 
zdravilnih travniških rastlin, 
poskusiti mesne in ostale do-
brote s kmetij v okolici. Ne-
kateri so se pomerili v loko-
strelstvu, v mečevanju ali pa 
so si zaslužili »rundo« v meta-

Grajsko-trški	dan	v	deželi	
Ostrovrharjev	
POČAKOVO PRI SVIBNEM - V deželi Ostrovrharjev, kot domačini radi imenujejo Svibno nad Radečami, ki 
leži skupaj z okoliškimi zaselki na okoli 600 metrih nadmorske višine, se je 20. avgusta odvijal pri Zoi-
sovi graščini oz. Pr’ farovž v zaselku Počakovo grajsko-trški dan, ki se je prevesil še v prijeten in zani-
miv grajsko-trški večer. 

nju podkev ali v zabijanju že-
blje itd. Na iskrih vrancih so 
prijezdili še konjeniki Kreko-
ve konjenice Šentjanž. Celo-
tno živahno dogajanje je po-
pestrila še grajska gospoda, ki 
se je sprehajala med obisko-
valci in z veseljem z njimi tudi 
pokramljala. 

Uvod v začetek prireditve na 
prostem, ki si jo je bilo mo-
goče ogledati s posebej za to 
priložnost postavljenih tribun, 
je bil pozdrav viteza Viljema 
Ostrovrharja (Jure Renko), 
ki je prišel s svojimi podani-
ki s sosednjega vrha – s Svib-
nega, kjer je v davni preteklo-

sti na visoki skali stal mogočen 
grad. Sledil je grajski ples, ki 
so se mu lahko pridružili tudi 
obiskovalci, zapeli so Ljudski 
pevci s Svibnega, zaplesala je 
otroška folklorna skupina po-
družnične osnovne šole s Svib-
nega in folklorna skupina s Se-
novega, Ljudski pevci Florjani 
z Ardra pa so ob ljudski pesmi 
pokazali še nekaj starih roko-
delskih znanj, ki so jih pred na-
stopom še malce vadili pri bli-
žnji cerkvi sv. Janeza. 

V večernem delu progra-
mu je nastopil čarodej Bran-
ko s svojim »ognjenim pro-
gramom«, še en biser v kroni 

grajsko-trškega dne na Počako-
vem pri Svibnem pa je bil na-
stop večerni skupine Čompe, 
v kateri igra na harmoniko in 
poje tudi igralec Janez Škof. 
Organizator, Turistično dru-
štvo Ostrovrharji Svibno, je 
poskrbel za brezplačne avto-
busne prevoze na liniji Vrho-
vo – Radeče (železniška po-
staja) – Jagnjenica – Svibno, 
vendar so se mnogi raje pri-
peljali s svojimi jeklenimi ko-
njički, ki so jih nato parkirali 
kar na bližnjem travniku pod 
cerkvijo in pod Zoisovo grašči-
no (pred mnogimi stoletji last 
barona Žige Zoisa).
 Smilja Radi

Viljem Ostrovrhar med obiskovalci »svoje dežele«

SEVNICA - V atriju sevniškega 
gradu je zadnji avgustovski 
petek potekala kulturno-za-
bavna in glasbena priredi-
tev Blanška razglednica. Na 
njej so se z bogatim glasbe-
nim programom predstavili 
člani in članice godbe Blan-
ški vinogradniki z domačimi 
solisti, ki so navdušili kot iz-
vrstni vokalisti in kot glasbe-
niki. Nastopili so tudi Ljudski 
pevci z Blance, pa zasedba 
Mirko kvintet, harmonikar-
ji Boštjana Povšeta, citrar-
ka Anja Derstvenšek, ki je 
tudi povezovala program, je 
zapela še v duetu z Matejo 
Lisec Repovž. Močan aplavz 
je požel vokalno-instrumen-
talni kvintet Bach z Blan-
ce in pevski zbor OŠ Blanca. 
Hudomušen in zabaven je bil 
v pripovedovanju raznoterih 
»pripetij« v domačem kraju 
Blanški mulc, ki ga je upo-
dobil učenec OŠ Blanca Ja-
noš Špan (na fotografiji). 
Vsem sodelujočim in zbra-
nim je nekaj besed namenil 
predsednik KD Godba Blan-
ški vinogradniki Peter Mirt, 
za pogostitev pa so poskrbele 
članice Aktiva kmečkih žena 
Blanca. 
 S. R., foto: L. M.

Blanška	razglednica	2010
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Stroške pošiljanja krije založba!

07 49 05 780
marketing@posavje.info

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh trenutkih žalosti 
stali ob strani, ponudili pomoč, izrazili ustna in pisna sožalja, 
podarili cvetje, sveče in za svete maše.
Posebno se zahvaljujemo strokovnemu osebju splošne bolnišnice 
Brežice, Nevrokirurški kliniki KC Ljubljana za pomoč pri zdravljenju, 
govorcema gospodu Jožetu Boškoviču in gospodu Jožetu Levaku za 
besede slovesa, pevcem iz Artič za zapete žalostinke, cerkvenim 
pevcem za petje pri sveti maši, gospodu Miranu Petelincu za 
zaigrane poslovilne melodije, praporščakom Jožetu Zorku, Ivanu 
Gašperinu in Andreju Levaku, gospodu župniku Janezu Turineku 
za lepo opravljen obred in gospodu Žičkarju za pogrebne storitve, 
ter g. Nuši Koprivc za gostinske storitve. Iskrena zahvala vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam nesebično 
pomagali, da je bilo zadnje slovo spoštljivo in dostojno. Vsem in 
vsakemu posebej najlepša hvala. 

Žalujoči vsi njegovi.

ANTONA KOSA
iz Artič

ZAHVALA
Ob prerani izgubi nam vsem dragega

Jože iz Krškega naslavlja pripombo na kr-
škega kabelskega operaterja, da ni podal 
nikakršnih informacij glede prehoda na di-
gitalni sistem. Zanima ga tudi, ali bo kabel-
ski sistem še naprej deloval samostojno ali 
se bo združil s kakšnim večjim operater-
jem? V nadaljevanju navaja, da je bilo re-
čeno, da bodo uporabniki kabelskega sis-
tema lahko izbirali med več TV programi, 
sedaj pa tudi o tem ni nobenih informacij. 
Nadalje pa bralec izpostavlja nedelujočo 
luč semaforiziranega prehoda med Vipa-
pom in Papirotijem in pravi, da omenjena 
oranžna luč, ki naj bi utripala na semafor-
ju nad prehodom za pešce, že precej časa 
ne dela. Zadnji del Jožetove pripombe smo 
naslovili na krško občinsko upravo, od ko-
der so odgovorili, da bodo zadevo preverili 
in popravili takoj, ko bo mogoče.

Lojzeta z Vidma moti, da so odstranili ban-
komat na krški tržnici. Tako tam že nekaj 
mesecev ni bankomata, ki je bil po nje-
govih besedah dobrodošla bančna ponud-
ba in prav dobro obiskan. Pristojne poziva, 
naj bankomat v zadovoljstvo zainteresira-
nih ponovno namestijo.

Kramžarjeva iz Šentjanža je poklicala gle-
de „ležečega policaja“, ki so ga postavili 
pred njihovo hišo. Kot navaja, ima bolne-
ga moža, ki leži v sobi ob nameščeni ovi-
ri in vsak prehod bodisi z avtomobilom ali 
tovornjakom je moteč. Sicer se je že lani 
obrnila na sevniško Občino, vendar je do-
bila odgovor, da je tam postavljen zato, 
ker je približno 100 m naprej tudi osnov-
na šola. Sama meni, da bi bil dovolj le pre-
hod za pešce, zato želi, da se cestno ovi-
ro odstrani, poveča pa naj se raje kontrola 
nad prometom, saj se mnogi vozniki ne dr-

žijo omejitve, ki je predpisana v naselju.
Posredujemo odgovor sevniške občin-
ske uprave: Območje umirjenega prome-
ta (hitrostne ovire in označitev hitrosti na 
30 km/h) skozi celotno naselje Šentjanž je 
bilo izvedeno že pred nekaj leti. Znotraj 
območja umirjenega prometa sta dve hi-
trostni oviri, ena od teh je v bližini ome-
njenega objekta. Na sestanku občinskega 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 30. 8. 2010 smo obravnavali tudi 
omenjeno pobudo občanke glede odstrani-
tve hitrostne ovire. Sprejeli smo stališče, 
da je potrebno pridobiti mnenje Direkci-
je Republike Slovenije za ceste kot upra-
vljavca te ceste, saj je cesta skozi Šentjanž  
državna. Na osnovi pridobljenega mnenja 
DRSC bodo sledile naslednje odločitve.
 M. Kalčič

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, 6. septembra, 
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
Krški	kabelski	sistem	brez	informacij,	krška	tržnica	
brez	bankomata,	v	Šentjanžu	moteč	„ležeči	policaj“

POROČILI
SO SE

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

• Ana Kerin, Podbočje – 
deklico, 

• Tina Zlobko, Gazice – 
dečka, 

• Stanka Pungerčar, Telčice 
– deklico,

• Romana Mlakar, Brezje – 
deklico,

• Renata Grbavac, Mrzlava 
vas – deklico,

• Mateja Mlakar, Cerklje ob 
Krki - deklico,

• Vesna Hlastan, Reštanj – 
dve deklici,

• Brigita Strehar, Brežice – 
deklico,

• Irena Koren, Dramlja – 
deklico,

• Nermina Prah, Dobova – 
deklico,

• Metoda Šolman, 
Dekmanca – dečka,

• Simona Baškovič, Gorenje 
Skopice – deklico,

• Radmila Tomić, Krško – 
dečka,

• Ajda Drobež, Kostanjevica 
na Krki – dečka,

• Polonca Smajlović, Trška 
Gora pri Krškem – dečka,

• Lidija Kelher, Stolovnik – 
dečka,

• Tanja Brajdič, Kerinov 
Grm – deklico,

• Denisa Škof, Nova vas pri 
Sotli – deklico,

• Tamara Ogorevc, Brezina 
– deklico,

• Cvetka Jankovič, Reštanj 
– deklico,

• Jerneja Jordan, 
Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Darja Törnar, Gostinca – 
deklico,

• Andreja Sotlar, Sela pri 
Raki – deklico,

• Milena Stopar, Rožno – 
dečka,

• Melita Suša, Brežice – 
deklico. 

ČESTITAMO!

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 
ZOPET ODPRTA!

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

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

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

Vljudno vabljeni!

• Božo Bambič, Šmalčja vas 
in Marjanca Žulič, Črneča 
vas,

• Andrej Škedelj in Saša 
Kočevar, oba iz Uršnih sel,

• Uroš Kerin, Ljubljana in 
Maruška Jančič, Šentjur, 

• Dejan Štumpfel, Koper in 
Ksenija Jereb, Gruča,

• Gorazd Šterk in Polonija 
Cetin, oba iz Loč. 

ČESTITAMO

SVET ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO

na osnovi 48. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 

in na osnovi 25. člena 
Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Krško 

ponovno razpisuje 

delovno mesto
 direktorja/direktorice zavoda 

(ni reelekcija)
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo 
direktorja/direktorice zavoda izpolnjevati splošne za-
konske in posebne pogoje, skladno s 33. členom Zako-
na o zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju odra-
slih ter 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, in sicer:

 
• univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri;
• pedagoško-andragoško izobrazbo;
• strokovni izpit;
• pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na 

področju izobraževanja odraslih.

Kandidat/kandidatka mora k vlogi priložiti program vo-
denja in razvoja zavoda za obdobje 5 let.
 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošlji-
te skupaj s pisnimi dokazili v skladu z določili 107. a čle-
na Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
– s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – 
izven kraja prebivališča - zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) 
v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet Ljudske 
univerze Krško, z oznako:
»Prijava na razpis za direktorja/direktorico zavoda«.
 
Kandidat/kandidatka mora k pisnim dokazilom o izpol-
njevanju pogojev priložiti tudi življenjepis. Od kandi-
data/kandidatke se pričakujejo organizacijske in vod-
stvene sposobnosti za vodenje zavoda, aktivno znanje 
angleškega jezika ter znanje vodenja projektov.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za 
dobo 5 let. 

O izbiri bodo kandidati/kandidatke pisno obveščeni/ob-
veščene v roku, določenim z zakonom. Upoštevali bomo 
samo pravočasne in popolne prijave. Vse dodatne infor-
macije dobite na številki: 07 488 11 62.

SPREJMEMO VEČ DELAVCEV 
V PRIUČITEV IZDELAVE 
PAPIRNE EMBALAŽE - 

MOŠKI. 

Delo je zahtevno in obsega 
faze tiska (barve), izsekovanja 

in lepljenja embalaže. Od 
kandidatov pričakujemo 

zbranost na delovnem mestu 
in interes za usposabljanje. 
Nudimo delovna mesta za 
nedoločen čas z dobrim 

plačilom.

Starost do 40 let.

Informacije: 
tel.: 07 488 20 80, 

e-mail: grapak@siol.net, 
fax: 07 488 20 89 G
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MOTOKROS NA PRILIPAH
v nedeljo, 12. septembra 2010,

s pričetkom ob 11. uri.

Na dirki bo nastopilo preko 130 voznikov iz Slovenije in 
sosednjih držav. Še posebej zanimiv bo nastop domačina 
Benija Cirenskega, ki se bo boril za zmago na domači 
dirki, ob njem pa bosta kot domačina nastopila še Jani 
Černelič in Rok Jelovšek. 

Žrebanje vstopnic!

Ljubitelji motokrosa, vljudno vabljeni!

Pred časom smo že predstavili 
mladega študenta ekonomije 
z Bizeljskega Sandija Savnika, 
ki je prevzel skrb za domači 
vrt. Potem ko zimski čas izra-

bi za izobraževanje, se vsako 
leto loti česa novega, letos mu 
je na vrtu uspela gomoljna ze-
lena, ki jo je prej posejal v 
modelčke. Ponosen pa je tudi 
na paradižnik rekorder, ki je 
tehtal 1005 grama. Lahko bi 
še rasel, je dejal, a bi zara-
di teže strgal steblo, ki je viš-
je od mladega vrtnarja. Seme 
paradižnika, kar pet vrst, je 
naročil po internetu, a sorte 
velikanke ne izda, saj razmi-
šlja, kako bo naslednje leto 
vzgojil še težji paradižnik, v 
rokavu pa za to jesen skriva 
še eno verjetno rekorderko iz 
lastne pridelave, ki nam jo bo 
razkazal, ko bo za to čas. 
 S. V. 

Paradižnik	
velikan	
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE

Na Planinski cesti v Sevnici 
ugodno prodam 2-sobno sta-
novanje, 54 m2, v 1. nadstro-
pju, na novo adaptirano. 
Tel.: 041 717 816

V N.H.M v Sevnici prodam sta-
novanje v izmeri 50 m2. Naha-
ja se v 1. nadstropju in ima dva 
balkona. Tel.: 07 49 66 346 

Prodam stanovanje v Breži-
cah, v pritličju, v izmeri 61 
m2. Tel.: 041 657 539

Prodam opremljeno stanova-
nje, C.4.julija 23, 69 m2: gara-
ža, kotlarna, podstrešna soba, 
centralna kurjava, vsi priključ-
ki, cena po dogovoru. Tel.: 
00492 3512 8286 (po 20.uri)

V Brežicah nujno prodam 
opremljeno 2-sobno stanova-
nje na odlični lokaciji (garaža 
+ shramba), letnik 2007. 
Tel.: 031 720 395

V Radečah prodam 2-sobno 
stanovanje, 56 m2, obnovlje-
no, zastekljen balkon, s klimo. 
Tel.: 041 435 872

Hiša 91 m2 (K+P+M), z velikim 
parkiriščem, lepim razgledom, 
Trbovlje-Vreskovo, obnovljeno 
2009, vsi priključki, blizu šola, 
trgovina, pošta. Cena 109.000 
€. Tel.: 040 729 979

Prodam manjšo kmetijo ali 
parcelo za vikend. 
Tel.: 070 876 058

Prodamo njivo 18 a, k.o. Veli-
ki Obrež (Podvrta), redno ob-
delovano. Tel.: 07 45 22 056 
(po 16. uri)

Na Okroglicah prodam parce-
lo v izmeri 979 m2, po 15 €/
m2, primerna za počitniško hi-
šico; dokumentacija, elektrika 
in voda na parceli. 
Tel.: 031 574 021

Zazidljivo parcelo na Ribnikih - 
Sevnica, poceni prodam. 
Tel.: 051 380 065

Prodam bivalni vikend z nekaj 
zemlje, vrt, gozd, malo vinogra-
da, voda, elektrika, asfalt; oko-
lica Boštanja. Tel.: 041 894 403 

Prodam zazidljivo parcelo v 
Gornjih Skopicah, 1.600 m2 
ali manj, lepa sončna lokaci-
ja, stran od glavne ceste. Cena 
306 €/m2. Tel.: 040 745 262

Prodam vinsko klet z bivalnim 
prostorom, 16 arov zemljišča, 
500 trt, 700 l cvička; k.o. Go-
rica Stankovo, ob cerkvi Čatež. 
Tel.: 041 217 970 

V Poljanah nad Ičiči, 8 km 
od Opatije, prodam 1/3 hiše 
(3-sobno opremljeno stanova-
nje), garažo, s 600 m2 zemlji-
šča. Tel.: 041 868 926

Prodam vinograd v Gazicah, 
24 arov, pol travnik pol vino-
grad, možna gradnja; in kravo 
sivko, po teletu, dobra mleka-
rica. Tel.: 051 305 520

Prodam vinograd, 200 trt, zi-
danico in sadovnjak; voda in 
elektrika in vse za kletarjenje; 
kraj Poganka (občina Sevnica). 
Tel.: 031 706 163 

V Podgorju pri Pišecah pro-
dam vinograd z nedokončanim 
objektom in vso dokumentaci-
jo, 25 arov, 420 trt, več vrst 
sadja. Tel.: 031 305 916

Prodam gozd 6000 m2, k.o. Ko-
ritno. Tel.: 031 573 102

Oddamo v najem enosobno, 
delno opremljeno stanovanje 
na Cankarjevi 1a v Krškem. 
Tel.: 041 787 912

V Krškem oddamo v najem 
4-sobno opremljeno stanova-
nje, z lastnim centralnim ogre-
vanjem, tudi študentom. 
Tel.: 051 436 315

V centru Sevnice oddam opre-
mljeno stanovanje v hiši. Sta-
novanje je v celoti na novo 
urejeno. Tel.: 041 751 695

Upokojenec vzame v najem 
hišico ali stanovanje v 30 km 
pasu okoli Brežic. 
Tel.: 051 477 580 

Učitelj na glasbeni šoli išče 
sobo v Krškem za občasno bi-
vanje. Tel.: 041 903 584

V Kostanjevici na Krki vzamem 
v najem garažo za osebni avto-
mobil. Tel.: 031 552 797

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA

Prodam Seat Cordoba SDI, l. 
2002, prevoženih 180.000 km, 
cena 2.700 €. Tel.: 031 626 717

Prodam Opel Frontera 2,2i, 16 
V, 136 KM, l. 12/2000, 145.000 
km, klima, Hard Top, tonirana 
stekla, strešno okno, servo vo-
lan; cena 4.900 €. 
Tel.: 041 636 763

Prodam Volvo 440, l. 2002, pre-
voženih 78.000 km, 1. lastnik; 
avto lepo ohranjen in vreden 
ogleda. Tel.: 041 256 361

Prodam Audi A4, l. 2000, ben-
cinar, prevoženih 190.000 km, 
drugi lastnik, odlično ohra-
njen. Tel.: 051 471 888

Prodam VW LT-35, Furgon, l. 
1997, TDi 2500, 268.000 km, 
80 KW/109 KM, povišana stre-
ha kabine. Tel.: 041 860 260

VW Passat karavan 2.0 TDi, l. 
2006, reg. do 4/2011, nove 
gume, sive barve, opravljen 
servis, ASR, ASP, ABS, 10 x Air 
Bag, itd, kot nov. Cena 11.900 
€. Tel.: 041 746 788

Prodam Renault 5 Five, l. 
1995, prevoženih 155.000 km, 
cena 150 €. Tel.: 051 823 510

Prodam Škodo Roomster, l. 
2007, prevoženih 12.000 km, 
metalik modre barve, 1. la-
stnik, garanžirana, servisna 
knjiga, bencin. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 543 828

Prodam Škodo Fabia TDi 1,4, l. 
2007, prva registracija 3/2009, 
prevoženih 25.000 km, zimske 
gume s platišči. Tel.: 041 243 343

Prodam Hyundai Trajet, eno-
prostorec, 2.0 Doch, 100 KW, 
bencin, prva reg. 2/2001, 7 se-
dežev, vsa oprema, cena 3.000 
€. Tel.: 041 620 219

Prodam štirikolesnik Barossa, 
kvalitetne izdelave, 170 m3, 9 
kW, l. 2007, 3.600 km. 
Tel.: 031 308 391 

Prodam žensko in moško gor-
sko kolo. Tel.: 041 620 219

Prodam nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

KMETIJSTVO, LES

Prodam traktor TV-32, plug lo-
patar Falc Mini Toro. 
Tel.: 041 310 689

Prodam traktor Ferguson, 
l.1965, z motorjem od Golfa, 
večji, za 1.500 €, možna me-
njava za traktor Kiper prikoli-
co. Za gotovino samo 1.000 €. 
Tel.: 051 779 135

Prodam traktor Guldner, l. 
1958, cena 1000 €; stiskalnici 
za grozdje in sadje 60 in 100 li-
trov. Tel.: 07 49 56 473 

Prodam traktor IMT 533 z var-
nostnim lokom, l. 1976, regi-
striran, 1900 ur, zelo dobro 
ohranjen, skoraj nove zadnje 
pnevmatike. Cena 2.200 €. 
Tel.: 031 444 911

Prodam električno vrtno kosil-
nico. Tel.: 031 714 528

Prodam rotacijsko bobna-
sto kosilnico 165 cm. Ugodno. 
Tel.: 051 853 179

Prodam kosilnico Gorenje Muta, 
z dvojnimi kolesi, za hribovit te-
ren, z grebenom 130 cm, ACME 
motor. Tel.: 07 47 78 214 

Prodam enofazni kovinski cir-
kular in kosilnico BCS - stari tip 
127, z novim ACME motorjem. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam mlin za sadje, kovin-
ski z elektromotorjem, malo 
rabljen. Tel.: 01 89 52 357

Prodam mlin za grozdje s pe-
cljalnikom, el.motor 0,5 KW, 
kot nov, in sicterne za vino 600 
in 400 l, nerjaveč. 
Tel.: 040 392 516

Prodam pecljalnik za grozdje 
na motorni pogon. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 846 060

Prodam rabljene vinogradni-
ške stebre (80 kom.) ali me-
njam za drva za kurjavo; ter 
prešo (100 l) in ročni mlin s pe-
cljalnikom. Tel.: 070 316 496 

Prodam hidravlično prešo za 
grozdje 180 l., cena 500 €. 
Tel.: 031 704 951

Zaradi bolezni ugodno, 30 % 
ceneje, prodam sadjarsko-vi-
nogradniški mulčar, širine 55 
cm, 6 KM. Tel.: 051 205 690

Prodam 200 litrsko ventilator-
sko škropilnico Agromehani-
ka, staro 2 leti, malo rablje-
no. Tel.: 031 319 020

Prodam traktorsko škropilnico 
- 200 € in koruznjak - 200 €. 
Tel.: 040 982 599

Prodam 2,5 m3 smrekovih desk 
(colarc). Debelina je 2,5 cm. 
Tel.: 041 310 683

Prodam mešana drva, 10 m3, 
okolica krškega, in domače 
zajce za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 040 392 516 

Prodam 10 m drv, mešane. Trži-
šče pri Sevnici. Tel.: 040 637 453

Opaž debeline 12, 15 in 20 
mm, debelina 15 mm brez lu-
kenj, 5,2 €; možni krajši kon-
ci. Tel.: 040 994 479

Prodam opaž in brune različnih 
debelin. Opaž od 4,4 € dalje in 
brune od 5,7 € dalje, z dosta-
vo na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam bukova drva, kratko 
žagana, ter domače zajce za 
zakol ali rejo. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova ali hrastova 
drva. Tel.: 041 517 201

Prodam okrogla bukova drva, 
metrska, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 636 481

Prodam bukova ali mešana 
drva. Možna tudi dostava. 
Tel.: 041 282 364

Za centralno na kratko raz-
sekana hrastova drva, 14 m3, 
in kladivar za Muto - prodam. 
Tel.: 041 370 786 

Prodam večjo količino suhih 
bukovih drv v Dobravi pri Ra-
dečah ter za simbolično ceno 
80-litrski el. bojler Tiki Gore-
nje. Tel.: 031 319 546

Prodam hlodovino za drva in 
smrekov les za ostrešje. 
Tel.: 07 81 43 077

V okolici Sevnice prodam drva 
bukev - gaber; možna dostava. 
Tel.: 041 583 920

Suhe okrogle bale sena in ota-
ve prodam. Tel.: 031 507 111

Prodam koruzo na rasti. 
Tel.: 070 739 874

Prodam koruzo, naravno suše-
no, in dobro rdeče vino; oko-
lica Blance. Tel.: 031 790 422

Prodam koruzo v zrnju in trak-
tor Fend 308, letnik 1995. 
Tel.: 041 508 255

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 031 550 448

Prodam koruzo v zrnju - poltr-
dinko in odličen cviček; okoli-
ca Cerkelj ob Krki). 
Tel.: 041 590 432

Prodam 1500 kg koruze poltr-
dinke, naravno sušeno, in 800 
kg ovsa. Tel.: 07 49 69 474 

Prodam ječmen ter 600 litrsko 
cisterno za vino s spodnjim iz-
pustom in podstavkom. 
Tel.: 041 380 604 

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

Prodam ječmen, pšenico, koru-
zo in prašiče. Tel.: 07 49 67 135

Prodam hrastova soda 500 in 
200 litrov, gumi voz, železno-
lesen voz za starine, bakreno 
škropilnico. Tel.: 041 741 067 

Prodam dva lesena vinska 
soda, 200 in 150 l. Cena 20 € 
za kos. Tel.: 031 391 372

Prodam vinogradniško opre-
mo: cisterne, prešna, pretočna 
črpalka itd. Tel.: 040 164 370

Cisterna za vino, 600 l, mlin za 
grozdje in ročni pecljalnik ugo-
dno prodam. Tel.: 041 396 174

Prodam leseno prešo za grozd-
je na sleme in kamen - obešan-
ko. Tel.: 051 778 977 

Prodam 80 l. prešo in mlin za 
grozdje, predelan na elektri-
ko. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 496 804

Prodam stiskalnico, ročno, 100 
l, 60 € ter šrotar - 160 €, oko-
lica Radeč. Tel.: 03 56 81 101

Kupim dve stari ročni žagi, 
amerikanko in malo klasično 
žago z lokom. Tel.: 051 884 662 

Kupim stiskalnico za grozdje 
na vodo - zrak 100 - 150 l in 

prodam večjo količino cvička. 
Ugodno. Tel.: 031 306 645

Kupim mlin za mletje jabolk; 
zaželeno, da ima enofazni ele-
ktromotor. Tel.: 07 49 27 651

ŽIVILA, VINO

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

Prodam polovico prašiča, 40 
- 45 kg, in odojka, 35 - 40 kg 
teže. Tel.: 031 738 479 

Prodam vino bizeljsko belo in 
rdeče mešano, cena po dogo-
voru, ali menjam za drva.
Tel.: 040 781 444

Prodam kakovostno rdeče in 
belo vino po 0,80 €/l. 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam kvalitetno belo in rde-
če vino, tudi manjše količine, 
po 0,60 €/l. Tel.: 040 865 655 

Prodam rdeče in belo vino, 
schardonnay, oba odlične kva-
litete, ali zamenjam za praši-
ča. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam vino rizling - 0,80 €, 
žametna črnina - 0,80 € in be-
tonske stebre. Vmesne in kraj-
ne 50 % ceneje od novih. 
Tel.: 07 49 56 664

Prodam vino ali menjam za pra-
šiča ali dober vinski lesen sod 
2000 l. Prodam tudi domače sa-
lame in žganje. Tel.: 031 591 181

Prodamo mešano belo in rdeče 
vino ter modro frankinjo. 
Tel.: 041 845 675

Prodam rdeče vino, jedilni 
krompir in koruzo v strokih z 
njive. Tel.: 031 767 394

Prodam rdeče vino meša-
ne sorte in domači sadjevec. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 297 579

Prodam dobro slivovko in sad-
jevo žganje, možna menja-
va za prašiča ali kaj drugega. 
Tel.: 041 817 764

Prodam 100 l slivovke in 100 l 
hruškovega žganja, možna me-
njava za 100 kg prašiče ali ko-
silnico BCS, ACME motor. 
Tel.: 041 552 915

Prodam slive na drevesu v 
mesecu septembru, okrog 20 
kom, skupaj ali posamezno, 
za marmelado ali žganjeku-
ho. Slive niso škropljene. 
Tel.: 03 56 84 211

Prodam trgatev modre franki-
nje in žametne črnine v okoli-
ci Gadove peči. Tel.: 051 657 
442 (zvečer)

Ugodno prodam belo in rede-
če vino in celotno trgatev; 300 
trt, pol belo pol rdeče. 
Tel.: 031 305 826

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev od 9. 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

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev, 
rjavih ter grahastih jarkic 

• 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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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suho stranišče

NAPRODAJ
ZAZIDLJIVO
ZEMLJIŠČE

Brežice - Cesta svobode
4.330 m2

120€/m2 + stroški
tel.: 041/634-578

mateja.kokalj@kranjska-id.com

Kranjska investicijska družba 
d.o.o.
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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

Na spletu že v sredo!

Jagermajster po 10,00 €/l in 
žganje, sadjevec po 4,00 €/l - 
prodam. Tel.: 041 524 287

Prodam grozdje za predelavo 
v cviček, belo in rdeče, zelo 
ugodno. Tel.: 041 343 082

Prodam 1000 kg grozdja, 
šmarnice na trti; odlična loka-
cija. Tel.: 040 527 038

Prodajal bom grozdje, franki-
njo, mešano belo in žametno 
črnino; okolica Cerkelj ob Krki. 
Tel.: 041 977 123

Prodam neškropljena jabol-
ka ledrca, mešance, bobovec, 
voščenke. 18 dreves, ugodno. 
Tel.: 031 220 109

ŽIVALI

Prodam gosi po 25 €/kom, ve-
like bele race 15 €/kom, be-
lokranjske ovce - breje 60 €/
kom, mini himalajske koze po 
100 €/kom (okolica tržišča). 
Tel.: 040 637 453

Prodam letošnje odrasle gosi 
po 30 €/kom, bele velike race 
25 €/kom. Tel.: 041 617 020

Prodam črno - bele race, sta-
re tri in pet tednov. 
Tel.: 031 879 391

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, krmljenega z doma-
čo hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 263 351

Prodam prašiča, težkega okrog 
120 kg. Tel.: 07 49 56 262

Prodam dva odojka in dva praši-
ča, težka 40 kg. Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke od 25 
do 50 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 75 391

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

Prodam odojke, težke od 25 - 
35 kg, in prašiče, težke od 150 
do 250 kg. Tel.: 041 365 803

Prodam težje odojke, okoli 45 
kg, za nadaljnjo rejo; hranjeni z 
domačo hrano. Tel.: 07 49 67 826

Prodam odojke, težke do 25 
kg; okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg. Tel.: 031 715 525

Prodam odojke, težke 25 - 30 
kg, okolica Podbočja. 
Tel.: 041 929 978

Prodam jagenjčke, kozličke in 
zajce. Tel.: 031 671 906

Prodam ovce in jagenjčke, 
cena po dogovoru, kupim pa ki-
per prikolico. Tel.: 041 246 742

Prodam križano kozo (oče ro-
dovnik) ter kupim rabljeno 
vlečno kljuko za Peugeot 206 
SW. Tel.: 041 328 032 

Prodam kozo z mladičem, 
odojka, prašiča, težkega 170 
kg; možna menjava za drva ali 
teličko za nadaljnjo rejo, sta-
ro pol leta. Tel.: 07 49 62 127

Prodam kravo simentalko s te-
letom in telico šarole, brejo 8 
mesecev. Tel.: 051 870 909

Prodam 5 mesecev stari telički 
simentalki ali menjam za bik-
ca. Tel.: 041 231 403

Prodamo teličko, staro 3 te-
dne, pasma LS, primerna za na-
daljnjo rejo. Tel.: 051 306 556

Prodam bikca, pasme RJ/LIM, 
starega 12 tednov; okolica 
Sevnice. Tel.: 07 81 88 063

Nujno prodam kravi: simental-
ko, težko okoli 700 kg in sivko, 
težko 450 - 500 kg ter dve ko-
bili, vozni, mirni. 
Tel.: 051 731 113

Prodam mladičke nemške ži-
mavce z rodovnikom, potom-
ci odličnih staršev. Na voljo so 

še štiri samičke. Cena 400 €. 
Tel.: 041 371 233

POHIŠTVO, OTROŠKA 
OPREMA

Ugodno prodam jedilnico - 
omara 2 x 1,7 m, miza 1,60 m 
x 1,10 vložek in 6 tapiciranih 
stolov. Cena 100 €. 
Tel.: 07 49 22 692

Prodam kompletno spalnico, 
cena 200 €. Tel.: 031 629 523

Prodam mizo 2 m, s klopmi za 
teraso ali zidanico ter cirkular 
za žaganje drv. 
Tel.: 041 250 744

Prodam 1 leto staro kotno se-
dežno garnituro, raztegljivo v 
ležišče. Cena 300 €. 
Tel.: 03 56 88 227

Ugodno prodam sedežno gar-
nituro 290 x 160 x 90 cm, lepo 
ohranjena, cena 160 €. 
Tel.: 041 543 226

Prodam kuhinjo Svea Janja, 
kotni sestav, z vsemi apara-
ti razen hladilnika. Podarim 
novo, ovalno hrastovo mizo. 
Tel.: 040 830 358

Za ljubitelje starin poceni pro-
dam kovinsko posteljo (v dveh 
potezah se spremeni v poste-
ljo). Tel.: 030 926 498 

Po zelo ugodni ceni prodam 
skoraj nov otroški stolček za 
hranjenje otroka ter banjico s 
podstavkom in podloženo de-
sko. Tel.: 040 204 212

Po zelo ugodni ceni prodam 
otroški stolček za hranjenje, 
banjico in podloženo previjal-
no mizico. Tel.: 051 302 530

Ugodno prodam skoraj nov 
otroški avto na akumulator (z 
možnostjo daljinskega upra-
vljanja). Tel.: 041 692 217

Po ugodni ceni prodamo otro-
ški traktor s prikolico na peda-
la ter oblačila za fanta, vse za 
starost od 2 - 4 let. 
Tel.: 070 321 467

RAZNO

Prodam prenosno televizijo na 
elektriko 220 V ali na priklju-
ček v avtu 12 V. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam barvno televizijo Sam-
sung, malo rabljen, ekran 51 
- 54 cm, po simbolični ceni. 
Tel.: 040 907 940

Prodam ohranjen barvni TV 
znamke Goldstar, ekran 45 cm, 
cena 50 €. Tel.: 031 403 767

Prodam syntesizer Yamaha 
PSR 340, primeren za začetni-
ka. Tel.: 041 961 785

Prodam diatonično harmoniko 
, duri C-F-B, staro 1 mesec, 3 
leta garancije, štajerka. 
Tel.: 031 793 132

Prodam diatonično harmoni-
ko Tolar, otroška, C-F-B, 34 + 
2 gumba, z garancijo in raču-
nom. Tel.: 041 439 908

Prodam mešalec za testo do 1 
kg moke in sestavine znamke 
Bosch Mixx 46, 800 W Electro-
nic. Tel.: 07 49 64 109 

Prodam starejšo, brezhibno 
delujočo in lepo ohranjeno 
zamrzovalno omaro z dvojimi 
vrati. Tel.: 07 49 20 083

Prodam rabljen pralni stroj 
Elektrolux, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 621 229

Prodam parni čistilec, vodni, 
nerabljen, 25 % ceneje od no-
vega; ugodno. 
Tel.: 07 49 64 109

Prodam štedilnik na drva, de-
sno koleno, 150 €. Podarim 10 
l kuhinjski bojler. 
Tel.: 031 381 393

Prodam dvoje vhodnih vrat, 
dim. 196 x 90 cm in 200 x 96 
cm, po 30 €/kom, in 3 kom. 
notranjih vrat 196 x 85 cm, po 
10 €/kom. Tel.: 031 570 984

Prodam nove 3-delne zložljive 
podstrešne stopnice. 
Tel.: 051 305 359

Prodam več vrst okvirjenih 
gobelinov; cena po dogovoru. 
Tel.: 051 321 951

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 2. in 15. septembrom

Četrtek, 2. 9.
• ob 20.00 v atriju Mestnega muzeja Krško (v primeru dež-

ja v avli KD Krško ob 20.15): koncert iz cikla Akustika - 
Corcoras

Petek, 3. 9.
• ob 19.00 v dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: pred-

stavitev avtobiografskega romana Franca Deržiča (doma-
čina iz Dobove, ki živi v Pasadeni, ZDA) z naslovom „Med 
dvema svetovoma“

• ob 19.00 v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: odprtje razstave Andreja Gro-
šlja „Akvareli, pismenke in lesene skulpture“

• ob 19.00 v avli KD Krško: otvoritev skupinske razstave 
„Pogled Sremiča skozi OKO časa“

• v Kostanjku pri Krškem: Oreng fešta ‘10

Sobota, 4. 9.
• ob 11.00 pri lovskem domu Radež nad Loko pri Zidanem 

Mostu: proslava v počastitev 20. obletnice MSNZ-90
• ob 15.00 na športnem terenu pri gostišču Strniša na Jese-

nicah na Dolenjskem: prvi moto piknik MK Grajski jezdeci 
Mokrice, igrata skupini Kose in Sexualni nagon

• ob 18.00 na Banovi domačiji v Artičah: Artiški dnevi 2010 
– večer na vasi

• ob 19.00 v dvorani kulturnega doma v Dobovi: predsta-
vitev avtobiografskega romana Franca Deržiča (domačina 
iz Dobove, ki živi v Pasadeni, ZDA) z naslovom „Med dve-
ma svetovoma“

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: prireditev „S pe-
smijo in glasbo v jesen“

• ob 20.00 v kavarni Mestni atrij Brežice: Poletni koncerti 
2010 – Anja Hrastovšek

• v Kostanjku pri Krškem: Oreng fešta ‘10

Nedelja, 5. 9.
• od 7.00 dalje na Banovi domačiji v Artičah: Artiški dnevi 

2010 – tekmovanje v kuhanju golaža, ob 9.00 pohod po ar-
tiški sadjarski poti, ob 12.00 vrnitev pohodnikov, razglasi-
tev rezultatov golažijade, pogostitev in zabava

• ob 14.00 pri kapelici na Špičku: sveta maša in družabno 
srečanje pod pišeškim kozolcem

• ob 15.00 na Preski: Preska 2010 – 9. koncert slovenskih 
ljudskih pesmi „Zdaj smo se tukaj zbrali“ ob 15-letnici de-

lovanja Fantov s Preske ter otvoritev razstave „Vonj do-
mačega skednja“ slikarke Jožice Medle

Ponedeljek, 6. 9.
• v Knjižnici Sevnica: fotografska razstava Ljuba Motoreta 

in Zorana Oskarja Zeliča „Hodil po zemlji sem naši“ - zna-
menja v sevniški občini

• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-
venstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica in odprto pr-
venstvo upokojencev za september

Sreda, 8. 9.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen 
Sevnica za september

Petek, 10. 9.
• ob 19.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar 

Jakac Kostanjevica na Krki: odprtje razstave Mirka Bratu-
še z naslovom „Hipokriti“

• ob 19.30 na gradu Rajhenburg v Brestanici: prireditev 
„Ljubosumje – kača pogubljenja“ - priredba legende o 
rajhenburških bratih v petih slikah

• ob 20.00 na ploščadi pred KD Krško (v primeru dežja v 
klubu KD Krško): Jadranka Juras in bend – predstavitev al-
buma „Sakura“

Sobota, 11. 9.
• ob 11.00 na Planini pri Podbočju: tradicionalno spomin-

sko srečanje, slavnostni govornik dr. Danilo Türk, predse-
dnik Republike Slovenije

• od 16.00 dalje na igrišču na Skopicah: prireditev ob 25. 
obletnici delovanja Športnega društva Skopice – športno-
zabavne igre, Vesna Krapež, Posavski fantje in Pop design

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

Torek, 14. 9.
• ob 19.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: spominski večer 

ob prvi obletnici otvoritve zbirke »Speedway v Sloveniji« 

* Prireditve ob prazniku občine Radeče so objavljene na 
strani 10.

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 domače platno v me-
traži, prte, brisače; primerno 
za kvačkanje ali kmečki turi-
zem. Tel.: 031 562 322

Prodam masažno mizo, dvi-
žno, lepo ohranjena. Cena 200 
€. Tel.: 030 911 534

Ugodno prodam trendna je-
senska oblačila velikosti 38 - 
40, samo enkrat nošena ali de-
loma nova, znamk New Yorker, 
C & A, Taily Waily; 5 €/kom. 
Tel.: 041 542 910

Odkupujem stara kmečka 
orodja, mizarska miza (ponk), 
drakšl, žrmlje, jarme, vile, 
male stiskalnice za grozdje; 
plačilo takoj. Tel.: 041 228 149

POMOČ, PODARIM

Dobrim ljudem podarim majh-
ni mucki, zelo igrivi. 
Tel.: 041 771 964

Podarim star gramofon, Elek-
trone Edison Beti Rihks Clead 
na navijanje. Potreben popra-
vila. Tel.: 07 49 25 960

Podarim muco z dvema mladi-
čema, vajeni so zunaj in se pu-
stijo božati. Tel.: 051 392 446

Oddam tri majhne sladke 
muce, belo oranžnega, tigra-
stega muca in črno muco, sta-
re 6 tednov. Tel.: 07 49 59 115

Starejši ženski nudi popol-
no oskrbo družina na svojem 
domu. Tel.: 070 874 244

Ste sami, starejši, potrebuje-
te pomoč v hiši, vrtu ali kaj iz 
trgovine? Tudi noge vam zelo 
lepo uredim. Tel.: 040 758 631

Dobre ljudi prosim za delujoč 
pomivalni stroj, po možnosti 
nevgraden. Se najlepše zahva-
ljujem. Tel.: 031 815 470

STIKI

Vdova, 61 let, prijetna, pre-
skrbljena, voznica, išče za 
prijateljevanje in medseboj-
no pomoč prijetnega, iskrene-
ga, morda vračajočega vdov-
ca do 64 let. Tel.: 051 764 793

58-letni vdovec želi spoznati 
gospo, staro od 50 do 62 let, 
ki bi prišla k njemu nad dom. 
Tel.: 031 289 319

43-letni moški s svojo doma-
čijo išče resno žensko, staro 
okoli 40 let, za skupno pot. 
Tel.: 041 844 103

Zaradi upokojitve 
prodam 

dobro ohranjeno 
opremo 

za frizerski salon.
Tel.: 07 49 63 316

Frizerstvo “Petra”
Mesojedec Petrina s.p.

C. bratov Cerjakov 2, Brežice
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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

Še	lahko	postanete	član	Sveta	bralcev	–	prijavite	se!

 že od 15. decembra 1997

Spoštovane bralke in bralci!
Zbiranje kandidatov za člane Sveta bralcev Posavskega obzornika v prvem mandatu se na-
daljuje. Prvi odzivi na naše vabilo k sodelovanju so bili pozitivni in nekateri se naravnost 
čudite naši ideji o ustanovitvi takega organa, ki bo spremljal delo časopisa in uredništvu 
pomagal s koristnimi napotki. Res je, to je novost na slovenski medijski sceni, vsaj mi ne 
vemo za podoben primer.
Čeprav gre le nekaj odstotkov celotne naklade našega časopisa izven Posavja in smo v navo-
dilih navedli, da naj bi bili člani Sveta bralci, ki imajo stalno bivališče v eni izmed posavskih 
občin, je kar nekaj prijav prispelo iz drugih krajev Slovenije in ugotovili smo, da sta želja  

 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

 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.

Za sodelovanje v Svetu bralcev 
se lahko prijavi vsak redni bra-
lec ali bralka s stalnim prebiva-
liščem na območju ene izmed 
posavskih občin. V ta namen 
potrebujemo 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 prosi-
li 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 sporo-
čali ne le svoja, pač pa tudi 
mnenja prijateljev, sorodni-
kov, sosedov ali poslovnih par-
tnerjev. Svet bo ob predvsem 
vsebinskih razpravah ter pobu-
dah lahko tudi moralna opora 
uredništvu in upravi v bitki za 
nadaljnji obstoj časopisa. Se-
veda si ne domišljamo, da bi 

lahko vse njihove zamisli in 
predloge uresničili, saj to ni 
odvisno le od volje in sposob-
nosti uredništva, pač pa po-
gosto tudi od materialnih in 
drugih pogojev, v katerih to 
deluje. Kljub temu obstaja-
jo možnosti, da naredimo ko-
rak naprej, da bomo v bodoče 
še bolj zanimivi, objektivni in 
povsod prisotni. 
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 zame-
njalo čim več ljudi in se čim 
več bralcev seznanilo z delom 
uredništva, hkrati pa bi to do-
bilo večje število mnenj in po-
bud iz različnih okolij. Letno 
predvidevamo vsaj dve delov-
ni srečanji Sveta, ki pa bodo 
vsakič v drugem kraju Posavja, 
med predvidenimi aktivnostmi 
pa je tudi ogled tiskarne.
Zainteresirani bralci mora-
jo izpolniti posebno prijavo z 
vprašalnikom, v katerem na-
vedejo osebne podatke in sko-
zi odgovore na vprašanja na 
kratko obrazložijo, zakaj že-
lijo sodelovati v Svetu bral-
cev. Natančnejši pogoji član-
stva so bili objavljeni v PO št. 
16. Izpolnjeno prijavnico po-
šljite čimprej v zaprti kuverti 
izključno po pošti na naslov: 
Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško, s pripi-
som – za Svet bralcev.

in pripravljenost za sodelovanje pri teh bralcih še posebno veliki. Poskusili bomo uresniči-
ti tudi te predloge in vsaj enemu izmed prijavljenih omogočiti, da bo zastopal »izseljene« 
Posavce oziroma druge ljubitelje naših krajev in simpatizerje te regije.
Prijav je vse več, tudi dokaj raznolike so po starosti, spolu in izobrazbi prijavljenih kandida-
tov. Žal pa so geografsko neuravnoteženi, saj se vas je daleč največ prijavilo iz občine Bre-
žice, najmanj pa iz občin Sevnica in Radeče. Ker želimo držati obljubo, da bo sestava Sve-
ta odslikavala strukturo naših bralcev v prvi vrsti po geografski zastopanosti, nadaljujemo z 
zbiranjem prijav, še posebno pa vabimo naše bralke in bralce iz severnih predelov Posavja 
in tudi iz Kostanjevice na Krki oziroma okoliških krajev. Tudi večjega števila mladih bi bili 
veseli, saj je spodnja meja za prijavo 14 let.
Vsem, ki ste se doslej prijavili, se najlepše zahvaljujemo, ob zaključku naše akcije (predvi-
doma konec septembra) pa lahko pričakujete še naše pismo, v katerem vam bomo sporočili, 
ali ste izbrani ali ne. Verjemite, da smo vsakogar veseli, saj že vaša pripravljenost pomeni, 
da vam ni vseeno, kaj bo z najbolj branim časopisom v Posavju oziroma kakšen bo v bodo-
če. Toliko o poteku akcije v tej številki, v nadaljevanju pa ponavljamo nekaj najpomemb-
nejših informacij o Svetu bralcev Posavskega obzornika.

Ker ste nekateri očitno 
spregledali naše opozori-
lo, ponavljamo, da v Svetu 
naj ne bi bilo članov ožjih 
strankarskih vodstev (ob-
činskih odborov), zapo-
slenih v občinskih upravah 
posavskih občin in seveda 
županov ter poslancev. 
Vsi ti imajo namreč dru-
ge možnosti, da sodeluje-
jo z nami in pomagajo pri 
zagotavljanju pogojev za 
izhajanje časopisa.


