
KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI - Za 6. september sklicana sku-
pna izredna seja krškega in kostanjeviškega občinskega sveta, 
na kateri naj bi se dogovorili o soustanoviteljstvu nekaterih 
zavodov, je bila preklicana. „Ocenjujemo, da glede na tre-
nutno stanje delitve premoženja med občinama in predvolil-
ne aktivnosti zadeva ni zrela za odločanje na tem občinskem 
svetu. Delitev premoženja med občinama je treba obravna-
vati celostno in hkrati rešiti vse nesporne zadeve med obči-
nama, tudi tiste, za katere se ve, da pripadajo Občini Kosta-
njevica na Krki, pa do danes ni bilo pripravljenosti reševati in 

rešiti teh zadev - poleg delitve 
javnih zavodov tudi sredstva 
od prodaje Kuntaričeve hiše, 
prodaje parcele g. Trampušu, 
nesporna sredstva iz naslova 
vračanj v javno telekomunika-
cijsko omrežje, Gorjanska ce-
sta, Prekopa, vrednost delitve 
premičnega premoženja ...,“ 
je v sporočilu o preklicu seje 
zapisal kostanjeviški župan 
Mojmir Pustoslemšek, na Ob-
čini Krško pa so lahko ugotovili 
le, da je izredno sejo potrebno 
preklicati.� P.�P.

Skupna seja Krčanov in 
Kostanjevičanov preklicana

PLANINA – Slavnostni govornik na sobotnem tradicionalnem spo-
minskem srečanju »Spomin in opomin« na Planini pri Podbočju 
je bil predsednik republike dr. Danilo Türk, zato se je v to gor-
jansko vasico zgrnilo še več obiskovalcev kot ponavadi. Pred-
sednik je položil venec k spomeniku žrtvam ustaškega poboja 
vaščanov septembra leta 1942, v slavnostnem govoru pa se je 
dotaknil tudi nekaterih aktualnih tem, zlasti pomena dogovora 
o ureditvi kritičnih razmer na področju zdravstvenega varstva. 
Predsednik se je razveselil tudi slike, ki mu jo je v zahvalo za 
obisk podarila upokojena učiteljica Anica Božič, domačinka s 
Planine (na fotografiji). Več na strani 5. P.�P.
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Zgradba sortirno-pakirnega 
centra, katerega gradnja je 
stekla konec januarja letos, se 
razprostira v dveh etažah na 
skupni površini 4000 m2. Sor-
tirano linijo sestavljata dve li-
niji iz 21 kanalov, ki lahko po 
barvi, kvaliteti, teži in veliko-
sti presortirajo 10 ton sadja 
na uro. V pakirnici je vgraje-
nih pet linij pakiranja itali-
janskega proizvajalca, kate-
rih skupna kapaciteta znaša 16 
ton na uro in omogočajo paki-
ranje v vse vrste embalaž, ki 
obstajajo na tržišču. 

Po besedah direktorja Boštja-
na Kozoleta je tako za družbo 
kot slovensko sadjarsko proi-

Odprli največji sortirno-
pakirni center v Sloveniji
KRŠKO - Na sedežu krške družbe Evrosad v Stari vasi so ustanovitelj podjetja Ivan 
Kozole, direktor Boštjan Kozole, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Dejan Židan in krški župan Franc Bogovič 3. septembra predali namenu nov 
sortirno-pakirni center. Vrednost investicije je znašala 3,8 mio evrov in je bila v 
višini 1,6 mio sofinancirana s strani državnih in evropskih nepovratnih sredstev.

zvodnjo sortirno-pakirni cen-
ter izrednega pomena, saj 
pomeni ne le moderne avto-

matizirane priprave sadja za 
trg z visokimi zmogljivostmi, 

V�novem�sortirno-pakirnem�centru�lahko�presortirajo�
10�ton�sadja�na�uro.

Najvišja občinska priznanja 
sta podelila župan Matjaž 
Han in direktorica občinske 
uprave Brigita Stopar. Srebr-
nika sta prejela Branko Zelič 
za posebne dosežke na podro-
čju športnih aktivnosti invali-
dov in Jakob Kmetič za dol-
goletno vsestransko in plodno 
društveno delovanje v Čebe-
larskem društvu Radeče in v 
Čebelarskem društvu Slove-
nije. Zlatnik so prejeli Kra-
jevna organizacija Združenj 
borcev za vrednote NOB Ra-
deče za dolgoletno aktivno 
delovanje, mag. Igor Karlov-
šek za uspešno in prepoznav-
no delo ter za posebne dosež-
ke na literarnem področju (za 
svoj roman Gimnazijec je pre-
jel tudi nagrado Večernica) in 
Društvo upokojencev Radeče 
ob 60-letnici delovanja.

Častni občan občine Radeče je 
postal dr. Emil Rojc, ki je v le-
tošnjem maju praznoval 70-le-
tnico. Z dolgoletnim uspešnim 
delovanjem izven občinskih 
meja ter z rednim vračanjem 
v rodne Radeče je s svojim 
delom vplival na razvoj in na 
promocijo občine Radeče tudi 
v širšem slovenskem prosto-
ru. Med drugim pa je z zbira-
njem in z oblikovanjem gradi-
va za monografijo o Radečah 

Dr. Rojc častni občan Radeč
RADEČE - V Domu kulture Radeče je 8. septembra potekala slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Radeče v počastitev občinskega praznika, ki ga pra-
znujejo 8. septembra v spomin na dan, ko je trg  Radeče postal mesto in v 
spomin na vrnitev še zadnje skupine izgnanih Radečanov na uničene domove 
po zaključku druge svetovne vojne. 

obeležil še kulturno zgodovi-
no in dediščino tega območja 
z utripom sedanjosti in z izzivi 
prihodnosti. Po prejemu nazi-
va častnega občana je dr. Rojc 
dejal: »To priznanje mi veliko 
pomeni. Človeka se najgloblje 
dotakne tisto, kar mu izreče, 
izkaže njegova sredina, njego-
va lokalna skupnost!« 

Priznanje za najlepše ureje-
no krajevno skupnost v občini 
Radeče je prejela KS Vrhovo, 
za najlepšo urejeno hišo dru-
žina Bregar z Jagnjenice, za 
najlepše urejeno kmetijo pa 
kmetija Bervar s Svibnega. Po-
deljeni sta bili še dve posebni 
priznanji, in sicer družini Ce-

rar za najlepše urejeno hišo in 
okolico ter prebivalcem ulice 
Na Jelovo za res skrbno ureje-
no ulico, kar je bilo prikazano 
tudi s pomočjo diaprojekcije. 
Priznanja sta podelili podžu-
panja občine Radeče Rafaela 
Pintarič in predsednica Horti-
kulturnega društva Radeče Jo-
vanka Kranjec.

Slovesnost, ki jo je spretno 
povezovala Rebeka Pinosa, 
so z dramskimi vložki iz zna-
nega pripovednega dela Mar-
tin Krpan obogatili in naredili 
izjemno zanimivo ter privlač-
no najmlajši člani Gledališke-
ga društva Radeče Drejčki. 
� Smilja�Radi

Dr.�Emil�Rojc�prejema�najvišje�priznanje�Občine�Radeče.

nadaljevanje�na�8.�strani

Predsednik Türk na Planini

www.
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Vabljeni na okusna
družinska kosila,
otroci do 12. leta 

brezplačno!
Dalmatinova 3, Krško 

Rezervacije:
Tel. (07) 490 23 60

KRŠKO - Včeraj je v Vipap Vidmu »padel« kislinski be-
tonski dvocevni stolp nekdanjega obrata za proizvodnjo 
kemične celuloze, ki je bil zgrajen v začetku 60-ih let 
prejšnjega stoletja za proizvodnjo kuhalne kisline (več 
na posavje.info).  B.�M.

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,
20. septembra,

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

več na strani 5
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KRŠKO – 13. septembra je svoj program in kandidatno li-
sto, ki jo bodo dokončno zapolnili do predpisanega roka, 
predstavil tudi krški Zeleni krog. Predstavitev je vodil Aleš 
Suša, pridružilo pa se mu je še nekaj somišljenikov, med 
njimi so svoje poglede o kandidaturi pojasnili Janko Avse-
nak, Drago Gradišek in Emil Vehovar. 

Zeleni krog je pričel volilno 
kampanjo s sloganom „Vo-
lite nas in vse vam obljubi-
mo ni slogan Zelenega kro-
ga“. Aleš Suša je dejal, da 
program kratkoročno ne 
obljublja asfaltiranih cest 
v nekem konkretnem kraju 
niti gospodarskega razcve-
ta v občini niti dobro pla-
čanih delovnih mest, saj je 
po njihovem to problem šir-
ših, globalnih in družbenih 
razsežnosti. „Razvoj druž-
be, ki ga želimo predstaviti 
prebivalcem občine, se ne 
realizira v kubikih betona 

ali kilometrih položenega asfalta. Naš program liste Zeleni 
krog odpira druga vprašanja in je zastavljen dolgoročno. Za-
vzemamo se za dvigovanje kakovosti življenja na dolgi rok, 
kar pa ne pomeni, da se nekaterih stvari ne da rešiti tudi v 
kratkem času,“ je še dejal Suša.

Tako se v programu zavzemajo za prijetno bivalno okolje, 
čisto pitno vodo in zrak, za kolesarske steze in pločnike za 
varnost, skrb za čistočo in estetski videz mesta, naselij ter 
podeželske krajine, bolj učinkovit in poceni javni prevoz, 
izgradnjo mostov za pešce in kolesarje, zelene površine in 
športna igrišča, ki omogočajo rekreacijo in športno udejstvo-
vanje občanov, nadstandardno izobraževanje od vrtca dalje, 
lokalno samooskrbo s hrano, pridelano v Posavju, izgradnjo 
zavetišča za zapuščene živali v Posavju, spodbujanje razvo-
ja umetniške in ljubiteljske kulture ter kulture vsakdanje-
ga življenja kot ključnega pogoja za pozitiven razvoj druž-
be, človeških virov in gospodarstva, spodbujanje nenasilja, 
strpnosti in sožitja v medčloveških odnosih, v odnosih z na-
ravo in celotnim okoljem. 

Trenutno se ne nagibajo, da bi podprli katerega izmed žu-
panskih kandidatov, po pričakovanju pa naj bi v krških sve-
tniških klopeh sedel več kot le en kandidat. 
� M.�Kalčič

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
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Direktor: Silvester Mavsar
Namestnica direktorja: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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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
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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 (20/2010) bo izšla v 
četrtek, 30. septembra 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
22. september.

SEVNICA - V sevniškem hotelu Ajdovec je 6. septembra 
potekala predstavitev nosilcev list OO LDS Sevnica na je-
senskih lokalnih volitvah za člane Občinskega sveta Obči-
ne Sevnica. Ti so: Marjan Zidarič, Jože Gorišek, Stane Ko-
kove in Boštjan Repovž.

Še vedno aktualni sevniški občinski svetnik in predsednik OO 
LDS Sevnica Marjan Zidarič, ki predseduje tudi Odboru za 
varstvo in urejanje okolja v občinskem svetu in bo kandidi-
ral v prvi volilni enoti (KS Loka pri Zidanem Mostu, KS Blan-
ca in KS Zabukovje), bi tudi v naslednjem mandatu, če bi bil 

izvoljen, nadaljeval z delom na področju okolja. Kandidat v 
drugi volilni enoti (KS Sevnica) Jože Gorišek bi želel več pri-
spevati na področju razvoja turizma, kjer pogreša dober in 
kvalitetno izpeljan skupen projekt, ki bi občino naredil tu-
ristično še bolj zanimivo. Stane Kokove, ki bo kandidiral v 
tretji volilni enoti (KS Boštanj in KS Studenec), bi se ukvar-
jal predvsem s kmetijsko problematiko, z vaškimi vodovodi 
in s cestami. Kandidat iz Mirnske doline Boštjan Repovž, ki 
bo kandidiral v četrti volilni enoti (KS Šentjanž, KS Krmelj in 
KS Tržišče), bi se ukvarjal s sistemom šolstva v občini, ki je 
»zelo pereča problematika«. Ob tem je menil, da so kraji v 
Mirnski dolini premalo povezani s Sevnico, kajti če bi vpeljali 
redno šolsko linijo iz te doline za srednješolce in bi v sevni-
ško srednjo šolo pripeljali enega ali več zanimiv izobraževal-
nih programov, bi se marsikdo odločil za nadaljevanja šola-
nja v domači občini, tako pa so se nekateri prisiljeni voziti 
z avtobusom preko Gorjancev celo v Belo krajino. Nadgraje-
val bi z različnimi kulturnimi dogodki tudi delovanje kultur-
nih društev in jih povezoval z ostalimi občinami.
� S.�Radi

Sevniški LDS predstavil 
nosilce list 

Marjan�Zidarič,�Boštjan�Repovž�in�Jože�Gorišek

SEVNICA - Na sedežu sevniškega občinskega odbora SDS je 
10. septembra potekala predstavitev nosilcev list na na-
povedanih jesenskih lokalnih volitvah za občinske svetni-
ke, Tomaž Lisec pa je vložil uradno kandidaturo za sevni-
škega župana.

Nosilci list po posameznih volilnih območjih za volitve v Občin-
ski svet Občine Sevnica so trije sedanji sevniški občinski svetni-
ki, ki bodo ponovno kandidirali, in sicer Štefan Teraž v drugi, 
Tomaž Lisec v tretji in Ivan Orešnik v četrti volilni enoti. Pred-
sednik KS Blanca Jože Županc bo kandidiral v prvi volilni enoti.

O nosilcih posameznih list in o preostalih kandidatih na listah 
je Lisec na predstavitvi dejal: »Gre za zelo močno in pestro 
ekipo, homogeno, celo zmagovito na letošnjih volitvah.« V no-
vem mandatu Občinskega sveta Občine Sevnice pričakuje ena-
ko število svetnikov, kot jih je bilo v dosedanjem sestavu, tj. 
sedem ali pa celo več. Na volitvah bo OO SDS Sevnica nastopi-
la s sloganom »Sevnica, zmoremo več!«

Po predstavitvi kandidatov za občinske svetnike po posameznih 
volilnih enotah je Tomaž Lisec kot prvi izmed kandidatov za 
sevniškega župana vložil uradno kandidaturo na Občini Sevni-
ca. Pred tem je dejal, da še vedno verjame v drugi krog, v ka-
terem je vse možno. Na naslove ostalih dveh županskih kandi-
datov je naslovil pobudo o skupni predstavitvi – za »eno mizo«. 
S skupnimi soočenji, ki bi potekala v vseh štirih volilnih eno-
tah, bi bili po njegovem mnenju programi posameznih kandi-
datov najbolje predstavljeni občanom in občankam ter medi-
jem. »Hkrati je to v skladu z racionalizacijo stroškov, kar je 
prav tako pomembno v teh časih,« je dodal.� S.�Radi

Tomaž Lisec vložil kandidaturo 
za sevniškega župana 

Tomaž�Lisec�(na�sredini)�pred�uradno�vložitvijo�
kandidature�za�sevniškega�župana.

Omenjeni odlok v skladu z 
maja letos sprejetim skle-
pom o načinu porabe dela 
nadomestila zaradi omeje-
ne rabe prostora ureja tako 
imenovana individualna na-
domestila prebivalcem, ki 
so imeli dne 6.7.2009, ko je 
občinski svet izdal pozitivno 
mnenje k lokaciji za odlaga-

Pred rento nesklepčni
KRŠKO - 42. in zadnja redna seja Občinskega sveta Krško v tem mandatu se je po petih urah in pol zara-
di nesklepčnosti končala s prekinitvijo pri zadnji in najbolj težko pričakovani točki – odloku o dodelje-
vanju nadomestil na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov. Svojo prisotnost je pred 
glasovanjem namreč prijavilo le 15 svetnikov od 17 v dvorani, zato županu Francu Bogoviču ni preosta-
lo drugega, kot da jo prekine.

lišče NSRAO, stalno prebiva-
lišče znotraj 1500-metrskega 
kroga okoli središča reaktor-
ja NEK. Denarno nadomestilo 
naj bi znašalo 500 evrov bru-
to letno, veljati pa naj bi za-
čelo z letom 2011. Svetniška 
skupina SDS je že na začet-
ku seje predlagala umik točke 
z dnevnega reda. „Mi smo za 

rento, ne pa za tak način deli-
tve. K temu je treba pristopi-
ti bolj celovito, ne tako parci-
alno,“ je predlog, ki ni dobil 
zadostne podpore, utemeljil 
Metod Šonc. Kar nekaj sve-
tnikov je pred glasovanjem o 
odloku zapustilo sejno dvo-
rano, kar je privedlo do ne-
sklepčnosti. Kdaj bo nadalje-
vanje seje, še ni znano.

Sicer pa so svetniki in svetnice 
potrdili potrebne dokumente 
za II. fazo namakalnega sis-
tema Kalce-Naklo, investicij-
ski program za izgradnjo ŠRC 
Dovško na Senovem, ki bo sta-
la 930 tisoč evrov, dokončana 
pa naj bi bila že maja 2011, 
investicijski program za obno-
vo Mencingerjeve hiše v Kr-
škem, ki bo predvidoma sta-
la kar 2,6 milijona, urejena 
hiša, ki so jo zaradi prijave na 

razpis za sofinanciranje raz-
glasili za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, pa bo del 
Mestnega muzeja Krško. Ob-
činski svet se je strinjal tudi z 
2,3 milijona evrov visoko po-
nudbo za odkup podjetja Ru-
dar Senovo d.o.o., s katerim 
bo občina postala lastnica 334 
stanovanj in petih poslovnih 
prostorov.

Svetniki in svetnice so se se-
znanili še s polletno realiza-
cijo občinskega proračuna, 
ki tako na prihodkovni kot na 
odhodkovni strani znaša sla-
bih 35 %, sprejeli manjši re-
balans proračuna (dodatnih 
30 tisoč evrov za izvedbo lo-
kalnih volitev) ter zagotovi-
li 53 tisoč evrov za sanacijo 
posledic neurja v začetku av-
gusta.
� P.�Pavlovič�

KOSTANJEVICA NA KRKI – Župan Mojmir Pustoslemšek je 10. 
septembra s predsednikom uprave podjetja Kostak Krško Bo-
židarjem Resnikom in njegovim pomočnikom za komunalne 
dejavnosti Jožetom Leskovarjem podpisal osemletno kon-
cesijsko pogodbo za izvajanje nekaterih gospodarskih jav-
nih služb v občini Kostanjevica na Krki. Občina Kostanjevica 
na Krki je za koncesijo objavila razpis, nanj pa se je javil le 
Kostak, ki že vrsto let opravlja komunalno dejavnost v ko-
stanjeviški občini. 

Tudi v Kostanjevici koncesija 
Kostaku

Zeleni krog se bo potegoval za 
svetniška mesta

Aleš�Suša

KRŠKO - Občinski odbor SDS Krško je še enkrat predsta-
vil županskega kandidata Cvetka Sršena in nosilce list za 
občinski svet, ki so poleg Sršena (4. volilna enota) še Sta-
ne Pajk (1. volilna enota), Vesna Češek (2. volilna enota), 
Metod Šonc (3. volilna enota) in Barbara Mlakar Kranjc (5. 
volilna enota). 

Predstavili so tudi volilni program pod sloganom „Krško. Zmo-
remo več!“, katerega osrednja točka je realizacija njiho-
ve obljube glede nadomestila za omejeno rabo prostora oz. 
rente - v SDS nameravajo subvencionirati posamezne stroške 
vsem in ne le nekaterim gospodinjstvom v občini, kot je pred-
videno v predlogu občinske oblasti. Cvetko Sršen je opozoril 
tudi na 64-odstotno rast brezposelnosti v občini v času kri-
ze (iz 7,5 na 12,3 %), zato se bodo v SDS zavzemali za nova 
delovna mesta, vendar ne zgolj v trgovinah, pomagali bodo 
družinskim podjetjem, ki v krizi najmanj odpuščajo. „Ob-
stajajo pa podjetja, ki so v teh dveh letih izrazito povečala 
prihodke, tudi dobiček. To so podjetja, ki spadajo v elito, ki 
se je ustvarila v občini Krško, in se zelo spretno oskrbujejo s 
proračunskim denarjem, česar pa v naslednjem mandatu ne 
moremo in ne bomo dovolili,“ pravi Sršen.

V SDS obljubljajo tudi subvencioniranje zavarovalnih premij 
in nakupa strojne opreme v kmetijstvu, ureditev primerne 
infrastrukture v vsaki vasi v občini, nadaljevanje izgradnje 
optičnega omrežja, izgradnjo parkirne hiše v Krškem, takoj-
šnji pričetek gradnje nove knjižnice in novega bazena v Kr-
škem ter invalidom prijazno občino Krško. Opozarjajo na vi-
soko zadolženost občine – konec leta bo znašala 17 milijonov 
evrov oz. 800 evrov na volivca. „Če to niso zadostni razlo-
gi, da se trenutno vodstvo občine z županom umakne in da 
priložnost drugim, ki nismo obremenjeni s preteklo politiko, 
potem se občini Krško slabo piše,“ zaključuje Sršen, prepri-
čan, da volitve ne bodo zgolj formalnost. 
� P.�Pavlovič

Cvetko Sršen prepričan, 
da Krško zmore več
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BREŽICE – Na popočitniški izredni seji 6. septembra so se 
brežiški svetniki v rekordnem času brez večjih nesoglasij 
prebili skozi vseh sedem točk dnevnega reda. Potrdili so 
oktobrske nagrajence in častnega občana občine Brežice 
Primoža Kozmusa.  

Čeprav je bilo na za-
četku izredne seje 
Občinskega sveta 
Brežice čutiti pre-
cej nestrpnosti in 
nervoze nekaterih 
posameznikov, kar 
je dalo slutiti, da se 
bodo razplamtele 
žgoče razprave, so 
sejo s sedmimi toč-
kami zaključili v re-
kordno hitrem času, 
saj so zanjo porabili 
le dobri dve uri. Po 
skrajšanem postop-
ku so skozi svetni-
ško proceduro pospremili občinski prostorski načrt za izgradnjo 
športnih površin poleg Osnovne šole Dobova, prav tako pa priž-
gali zeleno luč projektu Center starejših občanov občine Brežice. 

Po dveh letih so se ponovno odločili, da razglasijo častnega ob-
čana, kar bo postal svetovni in olimpijski prvak v metu kladi-
va Primož Kozmus. Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je prejela 13 predlogov za oktobrske nagrajen-
ce, za potrditev pa je predlagala po tri kandidate za oktobrsko 
nagrado in priznanje. Oktobrsko nagrado Občine Brežice za leto 
2010 bodo tako prejeli dolgoletna ravnateljica brežiške gimna-
zije Stanislava Molan, dolgoletni predsednik KS Sromlje in PGD 
Sromlje Anton Kocjan in lastnik podjetja KOVIS  Anton Pangr-
čič, priznanje pa bodo podelili podjetju TPV d. d., PE Brežice, 
Karate klubu Brežice in Kulturnemu društvu Pihalni orkester Ka-
pele. � M.�Kalčič

Kozmus bo postal častni 
občan brežiške občine

Gasparijevo predavanje 
22. septembra
KRŠKO - Junija letos odpadlo predavanje ministra za evrop-
ske zadeve in razvoj mag. Mitje Gasparija bodo v Posa-
vskem društvu seniorjev izvedli v sredo, 22. septembra, ob 
17. uri v Kulturnem domu Krško. Gost bo predstavil izho-
dno strategijo Slovenije, možno mu bo postavljati vpraša-
nja in izvedeti tudi kaj o gospodarskih gibanjih v Posavju. 

BREŽICE - Neodvisna lista Posavska unija mladih (PUM) je 
9. septembra na Čatežu ob Savi predstavila svoj nastop na 
jesenskih volitvah, kjer nastopa s polnimi kandidatnimi li-
stami v petih občinah (v Brežicah, Bistrici ob Sotli, Kosta-
njevici na Krki, Krškem in Sevnici) in s kandidatom za žu-
pana v Brežicah.  

Predsednik PUM-a Davor 
Račič je dejal: „To je prvi 
korak k popolnosti PUM-a 
na volitvah, kajti do sedaj 
smo dvakrat kandidirali le 
za občinski svet, tokrat pa 
prevzemamo popolno od-
govornost in nastopamo z 
županskim kandidatom.“ 
Kandidat za župana obči-
ne Brežice je Jure Pez-
dirc, dosedanji svetnik ob-
činskega sveta in direktor 
podjetja Eventim, ki je de-
jal: „Trenutno lahko ugota-
vljamo, da je občina Breži-
ce na žalost stanovanjsko 

naselje s trgovinami, ki dejansko niso znanilec razvoja ozi-
roma neke dodatne vrednosti. V PUM-u in osebno se bom 
zavzemal, da mora biti občina in občinska uprava servis in 
ne ovira za gospodarstvo. Ugotavljam, da je občina Breži-
ce občina z omejenimi priložnostmi in v času recesije ni 
čas, da so glavni projekti veliki komunalni projekti, temveč 
moramo vso energijo vlagati v dodano vrednost, se pravi v 
naše podjetnike in obrtnike ter iskanje novih investitorjev.“ 
Zato v programskih ciljih poudarjajo oživitev gospodarstva 
in vzpostavitev novih delovnih mest, več sredstev za vzpod-
bujanje podjetij pri zaposlovanju, povrnitev in izkoristek 
potenciala prostora in vrednosti domačih blagovnih znamk, 
kot je bilo Vino Brežice. Menijo, da je najprimernejši pro-
stor za poslovno obrtno cono ob brežiški obvoznici ter da je 
nujno zgraditi nov osrednji vrtec. Eden od razvojnih ciljev 
je zagotavljanje dostopnosti do znanja, velik poudarek na-
menjajo razvoju turizma. 
Zagotavljajo, da bo program temeljil na realnih problemih, 
potrebah in željah občanov, projektih, ki omogočajo hiter in 
učinkovit gospodarski razvoj, in ne samo na javnih projektih 
in političnih obljubah.  � S.�Vahtarič

PUM-ov kandidat za župana 
Jure Pezdirc 

Jure�Pezdirc

BREŽICE - Občinski odbor LDS Brežice je 9. septembra 
predstavil kandidata za župana in nosilce list v posame-
znih volilnih enotah. Za župana kandidira Stanko Tomše, 
ob njem pa so nosilci list po enotah še Janko Kržan, Franc 
Urek in Marjan Žibert.  

Stanko Tomše, tudi pred-
sednik občinskega odbo-
ra Liberalne demokracije 
Slovenije, v programu za-
govarja zagotavljanje po-
gojev in vzpodbud za ra-
zvoj malega gospodarstva 
in odpiranje novih delov-
nih mest, kjer mora ob-
činska uprava voditi ak-
tivno zemljiško politiko 
za ustvarjanje pogojev za 
možnosti investiranja po-
tencialnih investitorjev in 
s tem ustvarjanje novih de-
lovnih mest, za kar so po-
trebna urejena in komunal-

no opremljena zemljišča. Bodoči gospodarski razvoj občine 
vidi v pospeševanju turizma, drobnega gospodarstva, sto-
ritvenih dejavnosti in obrti, v povezavi s turizmom pa tudi 
vzpodbujanje razvoja kmečkega turizma. 

V LDS-u poudarjajo dialog združevanja med občinsko upravo 
in krajevnimi skupnostmi, predvsem na področju planiranja 
in izvajanja nalog infrastrukturnega značaja, zlasti pa pri 
zagotavljanju sofinancerskega deleža krajevnim skupnostim 
za prijavo projektov na evropske razpise. Ob tem Tomše za-
govarja vključevanje civilnopravnih pobud občanov v razvoj-
ne programe, zagotavljanje prostorskih in kadrovskih potreb 
za mladino, kjer izpostavlja tudi sprejemljive cene vrtcev. 
Poudarjajo pomen ohranitve programov brežiške bolnišnice 
v celoti, kjer menijo, da se bodo s približevanjem Hrvaške 
EU ponovno vrnili hrvaški pacienti. Tomše je v iztekajočem 
mandatu pogrešal resno držo oz. zastopanje občine med po-
gajanji za revitalizacijo razvojno naravnanih ciljev in prido-
bivanje sredstev pri državnih in regionalnih institucijah, kjer 
bi iz strukturnih skladov lahko črpali mnogo več sredstev, a 
zanje ni pravočasno pripravljenih projektov, je še poudaril. 
� S.�Vahtarič�

Kandidat za brežiškega 
župana tudi Stanko Tomše 

Stanko�Tomše

BREŽICE – Med prvimi občinskimi odbori nove stranke leve 
sredine Slovenske unije je zaživel občinski odbor v Bre-
žicah, ki je sestavil listo, s katero bo nastopil na lokalnih 
volitvah za občinski svet. 

Nosilci list so pisana druščina prepoznavnih ljudi, ki so ob ne-
zadovoljstvu v lastnih strankah prestopili iz občinskih odbo-
rov tako levih kot tudi iz desnih strank. V prvi volilni enoti 
brežiške občine je nosilec liste Slovenske nnije Stanko Ra-
danovič, v drugi volilni enoti Lado Križman, v tretji volilni 
enoti Marjan Jurkas in v četrti volilni enoti Peter Skrival-
nik. S svojim županskim kandidatom ne bodo nastopili, tem-
več bodo podprli Hrvoja Tea Oršaniča.  

Kot pravijo v vodstvu OO Slovenska unija Brežice, je v tem 
trenutku stanje v občini Brežice takšno, da nihče ne razmi-
šlja o zdravem in normalnem razvoju občine, predvsem pa 
nikomur ni mar za malega človeka. Kritični so ob pogledu na 
delovanje brežiškega občinskega sveta, za katerega trdijo, 
da je postal nekakšno interesno združenje tako desnih kot 
levih strank, ki v občinskem svetu samo še trgujejo med sabo 
in skrbijo, da se povezana podjetja, predvsem pa lastniki le-
teh in posamezniki okoriščajo in napajajo iz občinskega pro-
računa. „Malemu, navadnemu človeku v takšni občini zara-
di takšnega načina delovanja občinskega sveta in občinske 
uprave ni in ne bo v prihodnosti ob podobni sestavi nič kaj 
lahko,“ pravijo, zato želijo s svojo svetniško listo doprinesti 
k temu, da bo življenje znosno za vse občanke in občane, to 
pa je, kot poudarjajo, mogoče doseči samo z normalno se-
stavo občinskega sveta, v katerem se ve, kdo je v koaliciji in 
kdo v opoziciji. „Le tako je mogoče zagotoviti zdrave smer-
nice in razvoj občine, kajti v nasprotnem primeru bo stanje 
enako današnjemu, v katerem dobro živijo le dobri trgovci v 
občinskem svetu, v večini primerov pa občanke in občani od 
tega nimajo prav nič,“ poudarjajo v brežiškem odboru Slo-
venske unije.� Ur.

Na volitve tudi Slovenska unija

Olga Belina, Sevnica: 
Moje dosedanje izkušnje z zdrav-
niki niso slabe, zato menim, da 
zdravniška oskrba bolnikov ni 
ogrožena. Z možem veliko hodi-
va v Celje in doslej nisva imela 
težav – zdravniško osebje je bilo 
prijazno, na vrsto za pregled sva 
prišla v razumnem roku. Nekateri 
najini znanci imajo sicer drugač-
no izkušnjo, a verjetno je malo 
odvisno tudi od tega, kakšen pri-
stop imaš. Podpiram zdravnike. 

Barbara Brglez Beričnik, Oreš-
je na Bizeljskem: Kodeks etike 
jih zavezuje, da morajo naredi-
ti tisto, kar je nujno, pa če je 
dežurstvo plačano ali ne. Je pa 
žalostno, če bodo odpadale ope-
racije pri bolnikih, kjer so nujna 
stanja in bi morala biti predno-
stno obravnavana. Čakalne dobe 
so že tako in tako predolge in 
dežurstva preveč plačana, če so 
vikend dežurstva tako plačana, 
kot marsikdo zasluži cel mesec. 

Suzana Postržin, Ravne pri 
Zdolah: Bolje bi bilo, da bi Vla-
da popustila in ne bi pacienti 
čutili posledic. Čakalne dobe se 
bodo povečale, ker so že odpo-
vedali veliko operacij, ki men-
da niso nujne, mislim pa, da je 
vsaka operacija za pacienta nuj-
na. Vem, da se zdravniki trudijo 
po svojih močeh, saj jih zavezu-
je zdravniška etika in da kljub 
vsemu vestno skrbijo za tiste, ki 
se znajdejo v bolnišnici. 

ANKETA

Janez Stopar, Prušnja vas: 
Zdravniške zahteve so po mojem 
mnenju delno upravičene, ne pa 
popolnoma, ker nekateri zdrav-
niki to izkoriščajo in so nepravil-
no nagrajevani. To, da so se pre-
stavljale operacije, je absurdno. 
Sprašujem se, kje je tukaj eti-
ka zdravnikov? Tega ne bi sme-
li dovoliti v nobenem primeru, 
morda je kdo zaradi tudi umrl. 
Verjamem, da je dogovor, ki so 
ga dosegli, dober in da bo držal.

Vlada in zdravniški sindikat Fides sta vendarle našla skupni 
jezik glede spornih zdravniških dežurstev, medtem pa so za-
radi zdravniškega umika soglasij za delo preko polnega delov-
nega časa v nekaterih bolnišnicah že odpadale operacije. Kdo 
je imel prav v tem sporu in ali menite, da bo dogovor zdržal?

Zdravniki, vlada in bolnikiRADEČE - 9. septembra se je na 25. seji sestal Občinski 
svet občine Radeče, ki je po skrajšanem postopku obravna-
val in sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Radeče 
za leto 2010 v višini 503.067 evrov, kar pomeni, da je ra-
deška občinska blagajna po novem ocenjena na 5.010.073 
milijonov evrov.

Ob tem so sprejeli še sklep o imenovanju mag. Matjaža Šu-
šteršiča za pooblaščenca za dostop do informacij javnega 
značaja v občinski upravi in prisluhnili predsedniku Upravne-
ga odbora družbe Radeče papir mag. Petru Tevžu, ki so ga v 
svojo sredo povabili z namenom, da jim predstavi gospodar-
sko situacijo družbe, pa tudi vizijo razvoja v prihodnje. Pri 
tem se je mag. Tevž osredotočil na novo investicijo, na pa-
pirni stroj 5, ki ga bodo po rekonstrukciji slavnostno preda-
li v uporabo na prvi oktobrski dan, z njim pa ne bodo pove-
čali le proizvodnje banknotnih in drugih zaščitenih papirjev 
ter pridobili na njihovi kvaliteti, temveč bo ta omogočal iz-
delavo različnih proizvodov in prihranek pri energetski učin-
kovitosti. Investicija v rekonstrukcijo papirnega stroja 5 je 
znašala 17,8 mio evrov. Konec meseca avgusta je bilo v druž-
bi Radeče papir skupaj 411 zaposlenih, od tega 276 v Rade-
če papir in 135 v podjetju Radeče papir Muflon. Zaradi za-
prtja papirnega stroja 3, ki je služil kar polnih 40 let, so bili 
primorani nekaj delavcem prekiniti delovno razmerje, kljub 
temu da družba posluje stabilno pa postopno znižanje števi-
la zaposlenih, skupno naj bi šlo za med 70 in 80  zaposlitev, 
načrtujejo tudi v prihodnjem obdobju.
Glede na to, da je šlo za zadnjo sejo v tem mandatu, se je 
župan Matjaž Han ob zaključku seje zahvalil svetnicam in 
svetnikom za konstruktivno delovanje v mandatu, ob tem pa 
izrazil prepričanje, da bo večina njih sestavljala najvišje za-
konodajno telo na nivoju lokalne skupnosti tudi v prihodnjem 
mandatu. � B.�Mavsar�

Radečani na zadnji seji 
sprejeli rebalans 

SD Krško s Krošljem za župana
KRŠKO - Iz volilnega štaba SD Krško so sporočili, da so 7. 
septembra na volilni konvenciji potrdili kandidate za čla-
ne občinskega sveta ter kandidata za župana občine Kr-
ško Silva Krošlja, podjetnika z Rake.

Projekt�Center�starejših�občanov�ob-
čine�Brežice�je�svetnikom�predstavil�
direktor�podjetja�Prodoma�Igor�Zor-
ko�(za�govorniškim�pultom).
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  Vse slike so simboliène           

Cene veljajo ob gotovinskem plaèilu

V prisotnosti brežiškega žu-
pana Ivana Molana, s katerim 
so si pred tem ogledali pre-
navljajoče se prostore na CPB 
36, kjer bo sedež ustanove, je 
v. d. dekana Fakultete za turi-
zem doc. dr. Boštjan Brumen 
s sodelavci predstavil akredi-
tacije študijskih programov. 
Med drugim je pojasnil, da je 
bila Fakulteta za turizem for-
malno ustanovljena decembra 
leta 2009 in predstavlja naj-
mlajšo članico Univerze v Ma-
riboru ter dodal, da je imela 
pri tem najpomembnejšo vlo-
go brežiška občina, ki bo ime-
la takšno vlogo tudi v priho-
dnjih nekaj letih. 

Fakulteta pripravlja tri bo-
lonjske študijske programe, 
poskušali pa bodo pridobiti 
tudi najvišjo stopnjo. Študij-
ski programi čakajo na zače-
tek akreditacijskega postop-

Študente pričakujejo 
v Brežicah prihodnje leto
BREŽICE – 1. septembra so v prostorih brežiške občinske zgradbe predstavili potek aktivnosti na Fakul-
teti za turizem Univerze v Mariboru, ki bo imela sedež na CPB 36 v Brežicah. Prostori bodo nared do 
letošnjega 15. novembra, študenti pa naj bi pričeli s študijem v prihodnjem študijskem letu. Študijski 
programi že nekaj mesecev čakajo na začetek akreditacijskega postopka. 

ka pri Nacionalni agenciji RS 
za kakovost v visokem šolstvu, 
prve študente pa pričakujejo 
v študijskem letu 2011/12. 
Dr. Brumen je še dejal, da je 
osnovni cilj študijskih progra-
mov izobraževanje in usposa-
bljanje strokovnih delavcev, 
ki bodo delovali na vseh nivo-
jih ustvarjanja ponudbe, od-

ločanja in upravljanja v tu-
rizmu, od operativnega pa 
do strateškega načrtovanja 
in razvijanja novih kapacitet. 
“Splača se vlagati v znanje, 
pa tudi v turizem, saj v teh 
kriznih časih edino turizem ni 
podlegel recesiji. Turizem je 
ena izmed paradnih panog v 
Sloveniji, prinaša 10 odstot-

kov domačega bruto proizvo-
da, saj ima takšno dodano 
vrednost, kot jo imajo vrhun-
ske tehnologije. Tudi naložbe 
v turizem se bistveno prej po-
vrnejo kot naložbe v raziska-
ve, tako menimo, da je ena 
izmed bistvenih priložnosti ne 
samo v regionalnem območju, 
kjer imate čudovite naravne 
danosti, pač pa tudi širše,“ je 
dejal Brumen. 

Dr. Dušan Radonič pa je iz-
postavil, da je prišlo tudi do 
internacionalizacije brežiške 
fakultete, saj so se dogovori-
li za sodelovanje z eno od pa-
riških fakultet, ki se že dese-
tletja ukvarja s turizmom, na 
njej pa študirajo študentje iz 
52 držav. Tako želijo vpisa-
ti do 25 študentov, ki bi imeli 
predavanja v Brežicah in tudi 
v Parizu. 
� Marija�Kalčič

Potek�aktivnosti�na�brežiški�fakulteti�so�predstavili,�z�
leve:�Dušan�Radonič,�Bojan�Kurež,�Boštjan�Brumen,�Ivan�
Molan�in�Božidar�Veljkovič.

Temu so vse do današnjih dni 
sledila postopna opremljanja 
članov z opremo in nabava 
ostale opreme za potrebe in-
tervencij in usposabljanj čla-
nov, v zadnjem desetletju pa 
so v društvu velik poudarek 
dali tudi obnovi, dograditvi ga-
silskega doma in ureditvi nje-
gove okolice. Na območju  se-
novske krajevne skupnosti so 

v zadnjem desetletju opravili 
skupno 44 intervencij, med ka-
terimi so prevladovali gozdni in 
travniški požari, pa tudi preko 
deset intervencij pri požarih, 
ki so izbruhnili v stanovanjskih 
ali gospodarskih poslopjih. Ob 
rednem izobraževanju so čla-
nice in člani v vseh kategori-

Senovski gasilci z novo 
avtocisterno za prevoz vode
SENOVO - Leta 1930 se je pisalo, 15. junija, ko se je na ustanovnem občnem zboru na Senovem zbralo 40 
krajanov Senovega in ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Senovo. Leto kasneje so nabavili prvo brizgal-
no in še nekaj opreme za potrebe gasilstva, 25-letnico društva pa obeležili že v svojem gasilskem domu. 

jah nanizali vidne uvrstitve na 
občinskih in regijskih tekmo-
vanjih, danes pa njihove gasil-
ske vrste, ki jih kot predsednik 
vodi Stanislav Moreše, šteje-
jo 71 članov z opravljenim iz-
pitom. 

Častitljivo obletnico delovanja 
– osem desetletij – so družno 
s kolegi iz vseh PGD, ki tvori-

jo Gasilsko zvezo Krško, obe-
ležili 11. septembra na Seno-
vem. Najprej s slavnostno sejo 
v gasilskem domu, s pregledom 
mejnikov društvenega delova-
nja in s podelitvijo priznanj 
Gasilske zveze Slovenije, za-
tem pa še z odprto slovesno-
stjo pred tamkajšnjim Domom 

XIV. divizije, kjer so slavnostno 
predali v uporabo novo naba-
vljeno avtocisterno, terensko 
vozilo TAM 150 za prevoz 4000 
litrov vode, za katerega je v 
višini 90.000 evrov zagotovila 
sredstva Gasilska zveza Krško, 
dodatnih 30.000 € pa še matič-
no društvo PGD Senovo. V le-
tošnjem jubilejnem letu de-
lovanja je Svet KS Senovo ob 
krajevnem prazniku prosto-
voljnemu društvu podelil pri-
znanje KS Senovo z velikim 
znakom, na sobotni slovesno-
sti pa jim je predsednik Gasil-
ske zveze Krško Slavko Šribar v 

imenu Gasilske zveze Sloveni-
je podelil PGD Senovo še odli-
kovanje I. stopnje. Ob nave-
denem društvenem priznanju 
so priznanja GZ Slovenije pre-
jeli še Tatjana Omerzu, in si-
cer priznanje GZS I. stopnje, 
plamenico III. stopnje Gre-
gor Križnik, Sabina Omerzu, 
Ivan Hercigonja, Ivanka Her-
cigonja, Ivan Šturbej in Fer-
dinand Uršič, plamenico II. 
stopnje Martin Tutin in Dar-
ko Prah, plamenico I. stopnje 
pa Stanislav Moreše in Vidko 
Omerzu.
� Bojana�Mavsar

Senovskim�gasilskim�vrstam�ostaja�zvest�Anton�Moškon,�
ki�je,�rojen�leta�1922,�tudi�najstarejši�član�društva.�Na�
fotografiji�s�predsednikom�PGD�Stanislavom�Morešejem.

V časopisu Posavski obzornik (str. 4) je bila v četrtek, 19. avgusta 
2010, objavljena kolumna poslanca DZ mag. Andreja Vizjaka z naslo-
vom »Privilegij Ljubljane«. V kolumni poslanec primerja položaj in 
pomen Brežic z Ljubljano, tudi glede vprašanja sodobne športne oz. 
večnamenske dvorane.
 
Trditve mag. Andreja Vizjaka, ki se nanašajo na javni razpis za izbor 
operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastruk-
turo – III, potrebujejo kar nekaj pojasnil.

Poslanec med drugim piše, da je Ljubljana v privilegiranem položaju 
v primerjavi z ostalimi občinami zaradi političnih povezav med župa-
nom Ljubljane Zoranom Jankovićem in vladajočo garnituro v državi. 
Ob tej trditvi bi želeli poudariti, da stranka SD, katere član je mini-
ster dr. Igor Lukšič, na prihajajočih lokalnih volitvah nastopa s svojo 
župansko kandidatko dr. Metko Tekavčič in ne podpira aktualnega žu-
pana Zorana Jankovića. Kandidatko za županjo SD ter kandidatke in 
kandidate SD za mestni svet je na javni predstavitvi v sredo, 8. 9., 
podprl tudi minister dr. Igor Lukšič.

Poslanec popolnoma neupravičeno v isti kontekst postavlja javni raz-
pis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacij-
sko infrastrukturo III ter gradnjo športne dvorane v Brežicah. 

Med drugim poslanec trdi, da brežiška športna oziroma večnamen-
ska dvorana ni bila deležna takšne pozornosti in sredstev ministr-
stva, saj iz naslova razpisov za športno infrastrukturo Brežice niso 
dobile niti evra. 

V nadaljevanju navajamo nekaj podatkov o razpisih za športno dvo-
rano in ostalo športno infrastrukturo v občini Brežice:

• Leta 2008 dobi Zavod za šport občine Brežice na javnem razpi-
su za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogra-
dnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2008, 2009 in 
2010 71.120 EUR za rekonstrukcijo stadiona v Brežicah, vendar so 
od pogodbe odstopili. 

• Leta 2008 na istem razpisu Občina Brežice kandidira za športno 
dvorano, vendar ni izpolnjevala pogojev (višina sofinanciranja).

• Dne 10.10.2008 se je Občina Brežice prijavila za sofinanciranje 
večnamenske športne dvorane na javni razpis športno - rekreacij-
ska infrastrukture ESRR II. Pri tem je v skladu z razpisnimi pogo-
ji in merili Občina Brežice dosegla 67. točk in s tem zasedla 17. 
mesto, 12. mesto (na katerem je izbrani projekt dosegel 75 točk), 
pa je prestavljalo mejo za pridobitev sredstev, določeno na podla-
gi razpoložljivih sredstev in rezultatov ostalih prijaviteljev, zaradi 
česar Občina Brežice ni dosegla zadostno število točk za sofinan-
ciranje iz razpisa ESRR I I (športno - rekreacijska infrastruktura).

• Leta 2008 je Občina Brežice na javnem razpisu za zbiranje pre-
dlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje 
športne infrastrukture v letih 2009, 2010 in 2011 prejela 290.291 
EUR za opremo športne dvorane, vendar Občina Brežice pogodbe 
ni podpisala. 

Sredstva za stadion v Stožicah se črpajo iz evropskega sklada za re-
gionalni razvoj in so kot taka strogo namenska in jih ni mogoče pre-
razporejati na druge postavke. Zato je špekulacija o tem, kaj je po-
membnejše, stadion ali šolske telovadnice, popolnoma neustrezna, 
saj omenjena sredstva v ničemer ne vplivajo na razpoložljivost sred-
stev na drugih postavkah (kot so npr. telovadnice za osnovne šole). 
Če bi prejšnja vlada rezervirala sredstva iz EU skladov za namen in-
vesticij v vrtce, osnovne šole in šolske telovadnice, bi bila sredstva 
na razpolago v ta namen, sedaj pa žal niso. V kolikor se evropska 
sredstva ne porabijo, jih je potrebno v evropski proračun tudi vrniti.

Odločitev o izbiri pri javnem razpisu za izbor operacij za sofinancira-
nje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – III je bila stro-
kovna in transparentna, kar izhaja iz posameznih sklepov, kjer je tudi 
natančno obrazložena odločitev o (ne)izbiri. 

Želimo tudi poudariti, da Ministrstvo za šolstvo in šport, v času re-
cesije, ko so investicije skrčene za 40 %, v enem mestu realizira več 
pomembnih projektov: športno dvorano Ekonomske in trgovske šole 
Brežice, ki se sedaj opremlja (dne 25.8.2010 je bil objavljen razpis 
za opremo) in dne 4.8.2010 oddano javno naročilo za obnovo Gimna-
zije Brežice in telovadnice ob gimnaziji v vrednosti skoraj 5 mio EUR. 

Ministrstvo za šolstvo in šport torej je in bo znatno sofinanciralo 
brežiške projekte s svojega resorja. Bojazen poslanca mag. Vizja-
ka, da je Ljubljana privilegirana v primerjavi z Brežicami je tako 
povsem odveč.

Sicer pa je Ministrstvo za šolstvo in šport iz proračunskih in evropskih 
sredstev v zadnjih dveh letih sofinanciralo kar nekaj investicij v špor-
tno infrastrukturo tudi v ostalih slovenskih občinah. Navajamo nekaj 
primerov: posodobitev ŠD Podmežakla (Jesenice), nogometni stadi-
on Ajdovščina, nogometni center Velesovo (Cerklje), športna dvora-
na v Dobrovi, oprema za ŠD ŠIC Ljutomer, športno igrišče Sečovlje, 
oprema za ŠD Rogatec, posodobitev atletskega stadiona Slovenj Gra-
dec, ŠRC Pokljuka, ŠTC Rogla, nogometni štadion Ljudski vrt v Mari-
boru, športna dvorana Podčetrtek, športni park Slovenska Bistrica in 
še številne druge investicije v športno infrastrukturo. Iz tega je raz-
vidno, da si ministrstvo prizadeva za skladen regionalni razvoj na po-
dročju športne infrastrukture.
� Sebastijan�Magdič
� Služba�za�odnose�z�javnostmi�MŠŠ

Odziv na kolumno 
mag. Andreja Vizjaka, 
poslanca v DZ, v Posavskem 
obzorniku z naslovom 
»Privilegij Ljubljane«

Z objavo v Posavskem obzorniku boste vaš 
oglas oziroma sporočilo objavili v mediju, ki ga 
redno bere 54.000 ljudi oziroma kar 4/5 vseh 
prebivalcev Posavja od 10. do 75. leta starosti. 

Tega ne zagotavlja noben drug medij v regiji!

 že od 15. decembra 1997
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Henč Uršič iz Krškega je podal pripombo na prazna kori-
ta za rože na videmski tržnici, saj meni, da bi, v kolikor bi 
upravljavec tržnice vanje posadil rože, nedvomno ta pri-
spevala k lepše urejeni celostni podobi tržnice. Hkrati je 
pohvalil urejeno kolesarsko stezo, ki je sedaj speljana že 
vse na Brege, s pripombo, da bi lahko možje postave tudi 
na tej trasi naredili občasno kontrolo prometa, saj se ne-
kateri tudi tu vozijo z neprimerno hitrostjo.

Miran Bobmek iz Hotemeža je zastavil vprašanje, zakaj na 
cesti I. reda Radeče - Boštanj na odseku skozi naselje Hote-
mež niso bila v primerjavi z drugimi odseki že več let opra-
vljena vzdrževalna dela, saj je cestišče v dolžini cca 150 m, 
na odseku od tamkajšnjega gostišča v smeri Sevnice, v iz-
redno slabem stanju, posledično pa tudi nevarno za udele-
žence v cestnem prometu. Prav tako ima pripombo na zara-
ščeno, z naplavinami, kamenjem in umazanijo zapolnjenim 
koritom tamkajšnjega potoka, ki teče pod navedeno cesto.

Jože Pavkovič s Trške Gore nas je seznanil s težavami, s ka-
terimi se soočajo v spodnjem predelu Narplja, saj so tam-
kaj živeči občani opazili, da se jim v povečani meri sušijo 

rože in drevje na vrtovih. Sprašuje se, če ni pojav nema-
ra povezan z rušenjem objektov v tovarni Vipap. Opozoril 
je tudi na nekaterih mestih slabo prevozno cesto Narpelj - 
Trška gora, saj vzdrževalec ni obsekal dreves ob cesti, za-
radi česar se veje nagibajo preko cestišča. Te se utegnejo, 
če ne prej, zlomiti pod težo prvega snega. 

Ana Gračanin pa nas je poklicala iz Bukoška. Opozorila je 
na pomanjkljivo prometno signalizacijo na odseku skozi 
gosto naseljeno naselje, skozi katerega se vozniki vozijo 
z neprimerno hitrostjo in ogrožajo tako tamkajšnje prebi-
valce kot ostale udeležence v prometu. Najmanj, kar lah-
ko stori upravljavec ceste, to je Direkcija RS za ceste, je, 
meni gospa Gračanin, da nadomesti obstoječo prekinjeno 
sredinsko prehitevalno črto z neprekinjeno.
� Bojana�Mavsar

Vaše�klice�znova�pričakujemo
v�ponedeljek,�20.�septembra,�od�19.�do�21.�ure,

na�telefonski�številki�07�49�05�782�

RADEŽ NAD LOKO - Vetera-
ni vojne za Slovenijo Sevni-
ca so 4. septembra počasti-
li 20. obletnico Manevrske 
strukture narodne zaščite 
(MSNZ-90). Praznovanje so 
združili z izletom v neznano 
in športno-družabnim sre-
čanjem. Pri lovskem domu 
v Radežu nad Loko se je 
prireditve udeležilo preko 
110 veteranov, večina ude-
ležencev MSNZ-90 iz sevni-
ške občine s partnerji, žu-
pan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, predsednik pokra-
jinskega odbora ZVVS Po-
savje Mitja Teropšič in 
delegacija OZVVS Krško. 
Slavnostni govornik Ivan Božič – Buki je izčrpno orisal ob-
dobje delovanja MSNZ. Župan Ocvirk je ob tej priliki za ne-
precenljive zasluge pri delovanju in prepoznavnosti OZVVS 
Sevnica prejel spominsko plaketo »Obranil Posavje-91«, vsi 
udeleženci MSNZ pa so prejeli spominske značke.
Po kulturnem programu je sledilo druženje veteranov ob hra-
ni in dobri kapljici ter športnih igrah, kjer ni manjkalo za-
bave. Ob zvokih harmonike in kitare se je plesalo in pelo. 
Skratka, dan je bil bogat in prijeten.
� Fanika�Zemljak

20. obletnica MSNZ

Podelitev�plakete�županu�
Srečku�Ocvirku

Po zaigrani slovenski himni 
Godbe Blanški vinogradni-
ki je vse zbrane pozdravil 
predsednik KS Zabukovje Ja-
nez Podlesnik, nato je pred-
sednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica Maks 
Popelar izročil priznanje in 
zlato plaketo Viktorju Kren-
čiču za njegov doprinos k 
svobodi v času narodnoosvo-
bodilnega boja ter za delova-
nje v Zvezi združenj borcev 
za vrednote NOB Slovenije, 
potem so položili še venec 
na grob padlim partizanom 
na pokopališču v Zabukovju.

Po nastopu skupine Šentle-
nartski Smrkci KD Franc Po-
žun iz Zabukovja je zbrane 
nagovoril župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk. »Občina 
Sevnica je na različne nači-
ne preživela drugo svetovno 
vojno in vsi smo bili prizade-
ti zaradi te vojne,« je dejal 
v uvodu ter v nadaljevanju 
opozoril na pomen in vlogo 
domoljubja v sedanjem času. 
Slavnostni govornik Tit Turn-

Srečanje Kozjanskega odreda
ZABUKOVJE NAD SEVNICO - V prijetni in razgibani hribovski vasi Zabukovje v sevniški občini je potekalo 
prvo nedeljo v septembru srečanje borcev in aktivistov Kozjanskega odreda, ki se ga je udeležilo zelo 
lepo število obiskovalcev tudi iz sosednjih občin. 

šek, podpredsednik Zveze 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije, je v govo-
ru najprej kratko orisal tež-
ke čase nacistične okupacije 
Štajerske, v katerem je za-
čel na območju Kozjanskega 
leta 1944 delovati Kozjanski 
odred. V nadaljevanju svo-
jega slavnostnega govora je 
bil kritičen tudi do aktualnih 
družbenih dogajanj. Spraše-

val je, kje je solidarnost da-
nes, kje so vrednote NOB, v 
kakšni državi in v družbi živi-
mo. Menil je, da smo postali 
talci izsiljevanja zaslužkarjev 
in da v Sloveniji vlada najbolj 
brezobziren kapitalizem. 

Z izvrstno interpretacijo po-
sebej za to priložnost izbra-
nih besedil so se v kulturnem 
programu predstavili nekda-

nji člani gledališke skupi-
ne Oder mladih. Učenec OŠ 
Sava Kladnika Sevnica Jakob 
Gabrič, vnuk nekdanjega ku-
rirčka Marjančka, je prebral 
pripoved o iznajdljivem in 
pogumnem kurirčku, ki je 
nekoč za las ušel strelom iz 
ustaških pušk. Temperaturo 
je z zapetimi revolucionarni-
mi pesmimi različnih evrop-
skih narodov dvignila še sku-
pina Kombinat iz Ljubljane. 
Poseben pečat so dogodku 
dodali nosilci praporov po-
sameznih društev in organi-
zacij, pa člani Duletove par-
tizanske čete z vojaškimi 
vozili in v partizanska obla-
čila oblečeni, s titovkami na 
glavi, člani v letošnjem letu 
ustanovljene Vojske držav-
ne varnosti iz Ljubljane, ki 
je prva uradna spominska 
četa v Sloveniji. Za pogosti-
tev so poskrbele članice Ak-
tiva kmečkih žena Zabukov-
je. Program je povezovala 
Fanika Zemljak.
� Smilja�Radi,�
� foto:�Ljubo�Motore

Predsednik�Združenja�borcev�za�vrednote�NOB�Sevnica�
Maks�Popelar�izroča�priznanje�in�zlato�plaketo�Viktorju�
Krenčiču.

Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec
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Vse sisteme Roe�x , dodatno svetovanje 
in možnost izvedbe nudi

KRŠKO – 4. septembra so se že tradicionalno na družabnem 
srečanju zbrali člani Društva gluhih in naglušnih Posavja, ki 
jih je uvodoma nagovorila sekretarka Vlasta Moškon. „Loka-
cijo smo sicer iz leta v leto spreminjali, sedaj pa imamo svo-

je prostore na pragu starega krškega mestnega jedra, kjer 
se člani prav izvrstno počutijo. Danes je uvod v aktivno je-
sensko dogajanje, ki se bo nadaljevalo vse do pozne pomla-
di. Že 18. se bomo odpravili na obeleževanje Mednarodne-
ga dneva gluhih, organizirali bomo tečaj znakovnega jezika, 
utečeno imamo bralni kotiček, ki ga pripravljamo skupaj s 
krško knjižnico ter vrsto drugih aktivnosti, ki smo jih zapisa-
li v letni program,“ je povedala Moškonova.  M.�K.

Sončna hiša ponovno oživela

Na�krški�CKŽ�60�je�bilo�prvo�septembrsko�soboto�prijetno.

Dr. Danilo Türk je v slavno-
stnem govoru obudil spomin 
na poboj vaščanov septembra 
leta 1942: „Zločin na Planini 
je bil tragičen primer velikega 
zločina druge svetovne vojne 
na slovenskih tleh. Pobojev, 
kakršen je bil ta na Planini, 
je bilo na Slovenskem veliko. 
Ne pozabimo: na našem oze-
mlju je bilo v letih 1941 do 
1945 ubitih več kot 20.000 ci-
vilnih prebivalcev. 11.000 Slo-
vencev je izgubilo življenja v 
taboriščih smrti, izseljenih, 
pregnanih in zasužnjenih pa 
je bilo več kot 62.000 ljudi,“ 
je dejal ter obsodil kolabora-
cijo z nacizmom in fašizmom, 
zavzel pa se je tudi za dokon-
čanje procesa odkrivanja in 
ureditve vseh doslej prikri-
tih grobišč povojnih pobo-
jev. Predsednik je izpostavil 
še sodelovanje med sloven-

Planina prisluhnila Türku
PLANINA - Tradicionalnega spominskega srečanja »Spomin in opomin« na Planini pri Podbočju se je ude-
ležil tudi predsednik republike dr. Danilo Türk, zato je bila udeležba še posebej množična, program pa 
še bolj slovesen kot ponavadi.

skimi in hrvaškimi partizani v 
boju proti fašizmu in nacizmu 
in se zavzel za krepitev dobrih 
medsosedskih odnosov.

Spregovoril je tudi o nedav-
nem dogovoru glede dežur-
stev v bolnišnicah in dru-
gih zdravstvenih ustanovah. 
„Najnovejša izkušnja na po-
dročju zdravstva pa nam po-
nuja tudi nekaj splošnih nau-
kov.  Mar ne bi bilo bolje, če 
bi bili sposobni razumne reši-
tve sprejeti po razumni poti, 
brez nepotrebnih groženj in 
zaostrovanj, z dialogom in ar-
gumenti? Mar res potrebuje-
mo vse te konflikte in prepire?  
Poskušajmo se izviti iz prime-
ža naših slabih navad, naše 
zagrizenosti, prepirljivosti in 
slepega verovanja zgolj v la-
stni prav. Poskušajmo povzeti 
prave in pravočasne nauke iz 

te naše najnovejše izkušnje. 
Bodimo zmernejši v pričako-
vanjih in modrejši v iskanju 
kompromisa.“

Zagotovo najmanj tisoč ude-
ležencev proslave, med ka-
terimi so bili tudi župani so-
sednjih občin, poslanci, bivši 
predsednik zveze borcev dr. 
Janez Stanovnik in številni 
znani gostje, sta nagovorila 
tudi krški župan Franc Bo-
govič in predsednik organi-
zacijskega odbora prireditve 
Miha Butara. V pestrem kul-
turnem programu so nastopi-
li Pihalni orkester slovenske 
policije, Partizanski pevski 
zbor, Moški pevski zbor Plani-
na iz Cerkelj ob Krki, recita-
torji in učenci OŠ Podbočje, 
prireditev pa je povezoval 
Janez Bršec.
� Peter�Pavlovič

Predsednik�Türk�je�pred�pri-
reditvijo�na�Planini�obiskal�
tudi�OŠ�Podbočje,�kjer�so�ga�
sprejeli� ravnatelj� Branko�
Strgar�ter�predstavnika�šol-
ske�skupnosti�Lovro�Jurečič�
in�Medina�Halilović.

POKLIČITE UREDNIŠTVO
Slabo vzdrževana cesta skozi Hotemež, neustrezna prometna označba v Bukošku, 
razraslo vejevje preko cestišča na Trško goro, pohvala za kolesarsko stezo
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Nedeljski jutranji sonček je 
omogočil tradicionalno kuha-
nje golaža na Banovi doma-
čiji kar enajstim ekipam. Za 
kuhalnice so poprijeli Jugo-
nostalgiki iz Artič, Kuharski 
posebneži iz Dečnega sela, ki 
so se najbolje odrezali, ekipa 
Panonika harmonika iz Sel pri 
Dobovi in Brežic, Pubje iz Ar-
tič, Skip Zgornji Obrež, TPV 

Pestri Artiški dnevi

Najboljši�golaž�kuharskih�posebnežev�iz�Dečnega�sela�

ARTIČE – Prvi septembrski konec tedna so na Artiških dnevih izvedli Večer na vasi, golažijado in pohod 
po sadjarski poti, ki ga na Banovi domačiji tradicionalno zaključijo s pogostitvijo in zabavo. 

Pohodniki�po�sadjarski�poti
prikolice Brežice, PGD Spo-
dnja Pohanca, Društvo po-
tapljačev Vidra Krško in Re-
kreativno kolesarsko društvo 
Krško, ki je imelo podporo 
cele skupine kolesarjev, go-
laž pa so kuhali še Artiški asi 
in PGD Glogov Brod. 

Na pohod po tamkajšnji sadjar-
ski poti pa se je dopoldne vila 

dolga kača pohodnikov, skoraj 
dvesto jih je bilo, ki so se pod 
vodstvom Marike Libenšek in 
Primoža Mlakarja podali na 
več kot 10 km dolgo pot z dve-
ma postankoma in ogledom 
Černelčeve ekološke kmetije. 
Po vrnitvi pohodnikov in raz-
glasitvi rezultatov golažijade 
je sledila pogostitev in zaba-
va z Ansamblom bratov Žerjav.

Sobotni Večer na vasi, ki ga 
je pripravilo KUD Oton Žu-
pančič Artiče, in v katerem 
so se zabavali po starih obi-
čajih iz prejšnjega stoletja 
ter krepčali na ‘pušišanku’, 
pa je nekoliko pokvaril dež 
in skrajšal prireditev. Več na 
www.posavje.info. 

� S.�Vahtarič�

ARMEŠKO – Srečanje vašča-
nov Malega Kamna, ki so do-
polnili najmanj pol stoletja, 
se je pričelo leta 1995 na po-
budo Marice Deželak. Letos 
so se zbrali 4. septembra, na 
skupno druženje z vseh kon-
cev sveta pa jih je prišlo 49. 
Organizacijske niti so imeli v 
rokah Miran Kozole, Branko 
Margon in Marica Haler. 

Ker na Malem Kamnu nimajo 
primernega prostora za dru-
ženje večje skupine, so 15-le-
tnico srečevanja obeležili na 
Armeškem, kjer so se zbrali 
vsi tisti, ki so na svet prijoka-
li pred najmanj pol stoletja, 
druženja pa so se lahko ude-
ležili tudi zakonski partner-
ji, ki so si v 30-letnem zakonu 
in več pridobili „domovinsko“ 
pravico. Za organizacijo so po-
skrbeli Miran Kozole, Branko 

15 let srečevanja „Malkamljanov“

Margon, oba z Malega Kamna, 
in Marica Haler, ki prebiva v 
Sevnici ter je za to priložnost 
spekla tudi slastno torto. 
Na prvem srečanju se jih je 
zbralo 79, letos pa jih je od 
62 povabljenih prišlo 49. Sicer 
pa je skupno število prebival-
cev Malega Kamna na 72 hi-

šnih številkah okrog 300. Or-
ganizatorji so še povedali, da 
se je tokrat zbrala zadnja ge-
neracija doma rojenih otrok, 
saj so se letniki, ki bodo pri-
hajali v prihodnje, povečini že 
rojevali v porodnišnicah. Evi-
denco udeležencev vodijo za-
dnjih šest let, letošnji najsta-

rejši prisotni je bil 82-letni 
Avgust Simonišek, najmlaj-
ši pa 50-letni Anton Grmšek. 
Prejela sta drobno pozornost v 
obliki cveta, ki jo je bila dele-
žna tudi Marica Deželak, ki je 
zbranim spregovorila tudi ne-
kaj pozdravnih besed. Za po-
pestritev večera so pripravili 
srečelov, za glasbeno vzduš-
je pa je poskrbel harmoni-
kar Blaž Cerjak. Več na www.
posavje.info.
� M.�Kalčič

Razigrana�družba�za�skupni�fotografski�spomin�

Petek, 17. 9. 2010 

• ob 12.00 na železniškem postajališču v Radečah: 
Otvoritev nadstreška na železniškem postajališču 

Radeče
Organizator: Občina Radeče, Slovenske železnice

• ob 17.00 v prostorih OŠ Radeče: 
Občinsko šahovsko prvenstvo

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 18. 9. 2010 

• ob 10.00 na Močilnem: 
Tekmovanje v streljanju na glinaste golobe

Organizator: Lovska družina Radeče

• ob 10.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Radečah: 
Likovna kolonija Radeče z okolico

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 11.00 Pri hiši na Magolniku: 
Srečanje mladih planincev Zasavja in Posavja

Organizator: Planinsko društvo Radeče

Petek, 24. 9. 2010 

• ob 18.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Radečah: 
Otvoritev del likovne kolonije Radeče z okolico

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

• ob 19.00 v jedilnici OŠ Radeče: Večer radeških čebelarjev
Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

Sobota, 25. 9. 2010 

• Od 9.00 do 13.00 na trgu v Radečah: 
Predstavitev Slovenske vojske in slovenskega vojaka 

s prikazom najnovejše oborožitve
Organizator: Občina Radeče, MORS – Uprava za obrambo

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: 
Srečanje pevskih zborov in vokalnih skupin

Organizator: MOPZ Papirničar Jagnjenica

Nedelja, 26. 9. 2010 

• ob 15.00 v hiši na Magolniku: 
Turizem v Radečah − Predstavitev ponudbe Radeč 

ob svetovnem dnevu turizma
Organizator: JZ KTRC Radeče

PRIREDITVE OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU

Sobota, 2. 10. 2010 

• na Svibnem: Negujmo kulturno dediščino in ljudsko izročilo: 
OBUDIMO OBIČAJE PODEŽELJA 

(kmečki večer z obujanjem običajev)
Organizator: PD Svibno – sekcija Ljudski pevci iz Svibnega 

v sodelovanju z JZ KTRC Radeče

Torek, 5. 10. 2010 

• ob 17.00 v športni dvorani Radeče: 
40-letnica Vrtca Radeče

Organizator: JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, 
enota Vrtec Radeče

Četrtek, 7. 10. 2010 

• ob 16.00 v Podružnični šoli Svibno: 
100-letnica Podružnične OŠ Svibno

Organizator: JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, 
Podružnična šola Svibno

KRŠKO - Šest desetletij delovanja so 12. septembra pri lo-
vski koči na Libni s stanovskimi kolegi, med drugim s pred-
stavniki pobratene Lovske družine Laze - Hinje iz Kočev-
ja, in povabljenimi gosti obeležili lovci Lovske družine 
(LD) Videm ob Savi. 

Čeprav organizirano delovanje videmske LD, v katero je tre-
nutno vključenih 38 lovcev, sega že v začetke 20. stoletja, 
je bila uradno ustanovljena v letu 1950 z združitvijo z zele-
no bratovščino z območja krajevne skupnosti Zdole. Danes 

lovci LD Videm ob Savi gospodarijo z dobrimi 2.800 hektarji 
lovnih površin. »Naša prizadevanja so usmerjena v zagota-
vljanje bivalnega sožitja med divjadjo in človekom, še pose-
bej s tistim delom prebivalstva, ki še zvesto obdeluje kmetij-
ska zemljišča. Lovci nismo edini, želimo pa biti enakopravni 
uporabniki prostora in naravnih danosti v našem lovišču,« je 
na slovesnosti dejal starešina LD Ivan Kozole, ki je ob tem 
izpostavil tudi prizadevanja za dialog in konsenz s tistimi la-
stniki zemljišč in gozdov, kakor tudi z ostalimi uporabniki, 
ki iz različnih interesov zmanjšujejo njihova lovišča oziroma 
življenjsko okolje divjadi. Kakor je ob zaključku slavnostne-
ga govora še dejal, pa se za prihodnost LD Videm ob Savi ni 
bati, saj je ta s podpisom nove koncesijske pogodbe za lovi-
šče začrtana še za naslednjih 20 let, s čimer so hkrati ustvar-
jeni tudi pogoji za delo prihodnjih generacij.

Videmski lovci skrbijo tudi za vzdrževanje in obnovo lovske-
ga doma, ki so ga ob razvitju družinskega prapora odprli na 
Libni leta 1974. Poleg njega so na pred dnevi dokončali s po-
stavitvijo ute na prireditvenem prostoru, na katerem so za 
to priložnost izvedli kulturni program rogisti iz LD Šentjernej 
in Pevski zbor LD Krško. Jubilej društva pa so obeležili tudi 
z brošuro, za katero je zbral in uredil podatke Živko Šebek, 
starešina Kozole in predsednik Zveze lovskih družin Posavja 
Miha Molan pa sta v imenu Lovske zveze Slovenije za dolgo-
letno in prizadevno uspešno delo podelila  priznanja enaj-
stim članom družine. Znak za lovske zasluge so prejeli Ivan 
Kozole, Rudolf Černoga, Marijan Molan, Peter Špiler, Bo-
židar Toplišek in Franc Molan, red za lovske zasluge III. sto-
pnje pa Franc Pavlič, Miran Resnik, Vojko Ban, Ivan Ber-
nardič in Martin Kenk. Bojana�Mavsar

60 let videmske zelene 
bratovščine

Skupinska�fotografija�prejemnikov�priznanj�za�
dolgoletno�in�prizadevno�delo�v�LD�Videm�ob�Savi
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li s praktičnimi težavami zele-
njavarjev, ki so povezane zlasti 
z zahtevnimi pogoji za razširi-
tev obstoječega namakalnega 
sistema Kalce-Naklo. Minister 
je ob zaključku obiska kmetij-

Minister mag. Dejan Židan je 
obisk začel na Velikem Trnu, 
kjer ga je v Naši hiši 470 
sprejel krški župan, hkrati 
tudi predsednik Odbora DZ 
za kmetijstvo Franc Bogo-
vič, nato se je srečal s pred-
stavniki javnih služb (VURS, 
gozdarji, inšpekcija, KGZS, 
upravna enota), predstavi-
li so mu tudi stanje kmetij-
stva v občini Krško. Židan se 
je na delovnem sestanku za-
vzel za večjo samooskrbo s 
hrano v Sloveniji, za poe-
notenje nadzora nad varno 
hrano z ustanovitvijo nove 
inštitucije, za izboljšanje od-
nosa do kmetijskih zemljišč, 
k čemur naj bi pripomogel 
novi zakon o kmetijskih ze-
mljiščih, ki je ravno v javni 
obravnavi, za boljšo komuni-
kacijo proizvajalcev hrane s 
potrošniki ter za zaščito po-
trošnika s stališča varnosti v 
prehranski verigi in pred po-
naredki na trgu. 

Po delovnem sestanku na Ve-
likem Trnu si je minister ogle-
dal vinsko klet Kmečke zadru-
ge Krško, nato je sodeloval na 
Upravnem odboru GIZ sadjar-
stvo Evrosad d.o.o. Krško ter 
na otvoritvi nove pakirne in 
sortorne linije v podjetju Evro-
sad, obisk pa končal na zele-
njadarski kmetiji Turk na Brodu 
v Podbočju. Tam so ga seznani-

Kmetijski minister: Krško 
kmetijstvo je „dinamično“
KRŠKO – 3. septembra se je na celodnevnem delovnem obisku v občini Kr-
ško mudil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, 
spremljala pa sta ga državna sekretarka mag. Tanja Strniša in direktor Direk-
torata za kmetijstvo Branko Ravnik. 

stvo v občini Krško označil kot 
„dinamično“, saj se je iz kla-
sičnega uspešno prestrukturi-
ralo v nove panoge, predvsem 
v sadjarstvo in zelenjavarstvo.
� P.�Pavlovič

Kmetijski�minister�Dejan�Židan�(desno)�na�kmetiji�Turk

»ENERGETSKA UČINKOVITOST, 
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

IN VAROVANJE OKOLJA«
Sekcija za kakovost in okolje pri GZS Območni zbornici 
Posavje, Krško organizira posvet 12. dan kakovosti Posavja, 
ki bo v torek, 28. septembra 2010, s pričetkom ob 9. uri, v 
Kulturnem domu Krško.
Program posveta:

8.45 – sprejem

9.00 – Uvodni pozdrav; Jelka Kreutz, Sekcija za kakovost in 
okolje 

9.10 – Standard ISO 16001 - energetska učinkovitost; doc.
dr. Davorin Kralj, Fakulteta za organizacijske študije 
Novo mesto

9.50 – Vetrne elektrarne v Sloveniji; prof. dr. Andrej Pre-
din, UM Fakulteta za energetiko

10.20 – odmor

10.35 – Prispevek projekta JEK 2 k trajnostnemu razvoju; dr. 
Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

10.55 – Varovanje okolja in odlagališče NSRAO; Vladislav 
Krošelj, Agencija ARAO

11.10 – Sončna elektrarna - glavni gradniki pred odločitvijo 
za postavitev; Robert Otorepec, Združenje sloven-
ske fotovoltaične industrije

11.30 – Umeščanje v prostor ter projektiranje sončnih elektrarn; 
Damjana Frece in Damjan Mežič, Savaprojekt d.d.

11.55 – Uplinjevalnik lesne biomase v aktivnem omrežju; 
Andrej Pirc, Savaprojekt d.d.

12.10 – odmor

12.40 – Potenciali in dejavniki izrabe sončne energije; An-
drej Gerjevič, LEAD

 
13.00 – Finančne spodbude Eko sklada, namenjene okoljskim 

naložbam; mag. Nataša Černila Zajc, EKO sklad

13.20 – Primera dobrih praks: 
• podjetja TEB d.o.o.; Bojan Vovčko
• podjetja EKOD d.o.o.; Ervin Novak

14.30 –  Ogled sončne elektrarne TEB1, TEB 2 integrirane v 
streho avtomobilska nadstrešnice in razsmerniške-
ga prostora TEB 3, TEB d.o.o.

Dodatne informacije in prijave:  
na spletni strani GZS OZP http://www.gzs.si/slo/regije/oz_
posavje/51276 ali na tel. št. 07 490 10 60.

Vljudno vabljeni vsi, 
ki vas zanimajo teme v programu posveta!

VELIKI OBREŽ - V podjetju Rudolfa Deržiča z Velikega Obre-
ža so v začetku meseca predstavili novost, ki, kot so zapisa-
li, omogoča izkoristek neskončne moči sonca na ‘mrtvi’ ze-
mlji. Predstavili so dvoosni sledilnik sonca, ki je primeren 
za postavitev sončne elektrarne na zasutih deponijah. Dvo-
osni sledilnik omogoča horizontalno in vertikalno sledenje 
soncu, tako da fotonapetostni moduli prejmejo več energi-
je. V podjetju sodelujejo s podjetjem Biosol, ki proizvaja 
fotonapetostne module najvišje kakovosti. Na dobovski de-
poniji pa bi radi postavili vzorčni primer tovrstne fotovol-
taične elektrarne. 

Na zasute deponije 
fotovoltaične elektrarne

PROMOCIJSKE CENE FASADNIH ZAKLJU^NIH SLOJEV 
V TRGOVINI AGROSMER

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor; tel: 02/22 22 296, www.ceresit.si

Sistem za toplotno izolacijo
POZIMI GREJE, POLETI HLADI!

Col urs of Nature
®

•  Ceresit CT 60 zaklju~ni omet (2.0 mm)
      - že od 29,90 EUR / 25 kg 
      (dopla~ilo za mo~nej{e nianse)

PROMOCIJSKE CENE VELJAJO OD 1.9. DO 15.10.2010.

  Ceresit zaklju~ni ometi in fasadne 
    barve z BioProtect formulo:
•   zagotavljajo u~inkovito za{~ito pred negativnimi biolo{kimi pojavi
     na fasadi (korozija, plesen, gobe in drugo)
•   omogo~ajo dalj{o obstojnost oz. `ivljenjsko dobo fasade
•   so okolju prijazni

OglasCeresitAgrosmer-PosavObzor.1   1 9/3/10   3:01:56 PM

POROČILI
SO SE

Iz brežiške in novomeške po-
rodnišnice:
• Lidija Hočevar, Studenec 

– deklico,
• Tina Vilčnik, Brežice – 

dečka,
• Mojca Gorenc, Brestanica 

– deklico,
• Vilma Kerin, Reštanj – 

dečka,
• Martina Čuden, Dolenji 

Boštanj – dečka,
• Zala Šekoranja, Brežice – 

deklico, 
• Nina Sadovsky Rainer, 

Bistrica ob Sotli – deklico,
• Jožica Radej, Straža pri 

Krškem – dečka,
• Hermina Černelič, Poklek 

pri Podsredi – deklico,
• Ljeonita Gutaj, Krško – 

dve deklici,
• Nataša Mihajlović, 

Mrzlava vas – deklico,
• Ksenija Bohorč, 

Brestanica – dečka,
• Martina Geršak, Hrastje 

ob Bistrici – deklico,
• Jerica Hanaček, Sevnica – 

deklico,
• Tatjana Štampek, 

Gmajna, dečka,
• Anamarija Jordan, Krško 

– dečka, 
• Nataša Špiler, Brežice – 

deklico,
• Mojca Žibert, Senovo – 

deklico,
• Sonja Tominšek, Črešnje-

vec ob Bistrici – dečka,
• Špela Košak, Dolenji 

Boštanj – dečka,
• Ivanšek Darja, Jesenice na 

Dolenjskem – deklico,
• Lea Opravž Ostrelič, 

Brežice – deklico,
• Jasna Jurečič, Črešnjice 

pri Cerkljah – dečka,
• Valerija Klenovšek, 

Dolenji Leskovec – deklico,
• Mojca Šterk, Hudo Brezje 

– dečka,
• Polonca Iljaž, Mali Obrež 

– dečka. 
ČESTITAMO!

• Gašper Sporar, Boštanj in 
Maja Močilar, Radeče,

• Grega Setničar, Vel. Bloke 
in Irena Kocjan, Zagrad,

• Simon Kerin, Straža pri 
Krškem in Irena Olovec, 
Oštrc, 

• Darko Mlakar, Dolenji 
Leskovec in Jožica 
Krajšek, Hom,

• Jože Rupnik, Podjelovo 
Brdo in Bernardka 
Simončič, Cerov Log,

• Roman Klavžar, Krško in 
Valerija Fakin, Brežice. 

ČESTITAMO
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Posavska štipendijska shema

PROIZVODNJA – AVGUST 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – AVGUST 2010

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB�1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB�2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB�2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB�3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB�5 ZP 12,8 350 115 300 32,5 100 - -

PB�5 KOEL 15,3 350 109,3 400 11,3 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

249.950 5 7

Zap.
št. Podjetje Novi štipendisti

Število 
štipen-

dij

1. Zdravstveni dom Brežice • doktor medicine - 1 štip.
• doktor dentalne medicine - 1 štip. 2

2. Mizarski servis Kržan Jože s.p. • lesarski tehnik - 1 štip. 1

3. Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica 
Brežice

• diplomirana babica - 2 štip.
• doktor medicine - 12 štip. 14

4. Cerjak d.o.o. • strojništvo - 1 štip. 1

5. Region projektivni biro Brežice d.o.o. • univ.dipl.ekonomist - 1 štip. 1

6. Privatna zobna ordinacija Tatalovič dr. Milan • dr. dentalne medicine - 1 štip. 1

7. Izdelava tehnične dokumentacije, 
servisiranje ZORIČ FRANC s.p. • univ.dipl.ing.strojništva - 1 štip. 1

8. Terme Čatež d.d.

• gastronomsko-turistični tehnik - 2 štip.
• kuhar - 2 štip.
• gastronom-hotelir - 2 štip.
• doktor medicine - 2 štip.
• fizioterapevt - 2 štip.
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9. Kovinska in plastična predelava  
ALPEX-STAR d.o.o. Raka • diplomirani komunikolog (UN) - 1. štip. 1

10. Alunit podjetje za trženje  
in proizvodnjo d.o.o. • gimnazijski maturant - 1 štip. 1

11. Interijer Brežice d.o.o. UVOZ-IZVOZ • univ.dipl.ekonomist - 1 štip. 1

12. Avtoprevozništvo-TGM-MKI, Tomažin Jožef s.p. • strojni tehnik - 1 štip. 1

13. INO BREŽICE d.o.o.

• oblikovalec kovin (ključavničar) - 1 štip.
• oblikovalec kovin (strugar) - 1 štip.
• avtoličar - 1 štip. 
• dipl.ing.strojništva - 1 štip.

4

14. EFEKT Krško, d.o.o. • mag.gosp.inž (UN) – 1 štip. 1

15. WILLY STADLER d.o.o. • dipl.ing.strojništva - 1 štip. 1

16. Stilles d.d. • mizar - 2 štip.
• lesarski tehnik (pti) - 1 štip. 3

17. Secom Proizvodnja in marketing d.o.o. Krško • elektrotehnik - 1 štip. 1

18. I.H.S. d.o.o. • strojni inženir (uni ali vs) - 4 štip. 
• elektro inženir (uni ali vs) - 2 štip. 6

19. Glasbena šola Krško • akademski glasbenik/pozavna - 1 štip. 1

20. Termoelektrarna Brestanica d.o.o. • inf. in tehnologija komuniciranja - 1 štip. 
• rač.in informatika - 1 štip. 2

21. INKOS d.o.o. Krmelj

• tehniška gimnazija - 2 štip. 
• univerzitetni inženir strojništva - 1 štip. 
• diplomirani inženir strojništva - 2 štip. 
• inženir strojništva - 2 štip.
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22. Savaprojekt d.d. Krško • univ.dipl.inž.gradb. - 1 štip.
• univ.dipl.pravnik - 1 štip. 2

23. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
• ekonomski tehnik - 1 štip.
• mesar - 2 štip. 
• inženir kmetijstva - 1 štip.

4

24. PRO HIKON oglaševanje, gradnje, turizem 
in proizvodnja označb d.o.o. • elektrikar - 1 štip. 1

25. TRGOSTOR trgovina, storitve in 
posredništvo Marko Bosina s.p. • univ.dipl.inž. kemijskega inženirstva – 1 štip. 1

26. Metalna Senovo d.o.o.
• oblikovalec kovin-orodjar - 1 štip. 
• dipl.ing.elektroteh. - 1 štip.
• mag.inž.strojništva - 1 štip.

3

27. KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d. • univ.dipl.inž.gradbeništva - 1 štip. 
• dipl.inž.strojništva - 1 štip. 2

28. SILIKO d.o.o., PE Sevnica

• mehatronik - 1 štip.
• strojni tehnik - 1 štip. 
• orodjar - 1 štip. 
• inž.strojništva - 1 štip. 
• inž.mehatronike - 1 štip. 
• inž.kemijske tehnologije - 1 štip. 
• dipl.inž.strojništva - 1 štip. 
• dipl.inž.mehatronike - 1 štip. 
• dipl.inž.kemijske tehnologije - 1 štip.
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29. SIPRO INŽENIRING d.o.o. • univ.dipl.inž.elektrotehnike - 1 štip. 1

30. TIMI KRŠKO gradbeništvo d.o.o. • poslovni sekretar - 1 štip. 1

31. GEN energija, d.o.o.
• strojništvo - 2 štip.
• fizika - 1 štip.
• kemijska tehnologija - 1 štip.

4

32. NUMIP d.o.o., Podružnica Krško • dipl.inž.strojništva - 1 štip. 1

33. ARMAT d.o.o. Šentjanž • diplomirani inženir strojništva - 1 štip. 1

SKUPAJ 91

• Nadarjeni s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini*

*Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, 100 % finan-
cirajo lokalne skupnosti Občina Brežice, Občina Krško ter Občina Sevnica, in sicer vezano na stalno prebi-
vališče izbranega štipendista.

Rok za oddajo vlog je 8. oktober 2010.

Celoten razpis skupaj z obrazcem za prijavo je na spletni strani: www.rra-posavje.si.

Podrobnejše informacije dobite na RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, pri vodji projekta 
Nataša Šterban Bezjak, tel: 07 488 10 51, E-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si ali 

Sabina Kos, tel.: 07 488 10 40, E-mail: sabina.kos@rra-posavje.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spod-

bujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Regionalna razvojna agencija Posavje kot štipenditor, v sodelovanju z Občino Brežice, 
Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško, Občino Sevnica, delodajalci, Javnim skla-
dom RS za razvoj kadrov in štipendije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zade-
ve objavlja razpis za naslednje kadrovske štipendije: 

ki ustrezajo najvišjim stan-
dardom in predpisom, tem-
več lahko zadosti potrebam 
vse slovenske proizvodnje 
sadja, ki pa je kar dvakrat ve-
čja od porabe na domačem 
trgu. Zato so se, še posebno 
z vstopom v EU, usmerili na 
tuja tržišča, ki jih je mogoče, 
kakor je še dejal Kozole, osva-
jati le s kvalitetnimi proizvo-
di. Danes so tako prisotni že 
na 15 tujih trgih, od prejšnje-
ga tedna tudi v Litvi, Latviji in 
Ukrajini. Z novo pridobitvijo 
načrtujejo spakirati in odpre-
miti na trg 35.000 ton sadja 
letno, tako lastne proizvo-
dnje, ki znaša dobrih 20.000 
ton letno, kot tudi od dru-
gih slovenskih proizvajalcev, 
od katerih v družbi odkupuje-
jo sadje. Sicer pa je v Evro-
sadu trenutno zaposlenih sku-
pno 149 delavcev, dodatno pa 
od julija do novembra zapo-
slujejo še po 300 sezonskih 
delavcev.

Kot je ob otvoritvi centra dejal 
kmetijski minister mag. Dejan 
Židan, tovrstni projekti in in-
vesticije prispevajo tako k ra-
zvoju panoge kot k dvigu ka-

Odprli največji sortirno-pakirni 
center v Sloveniji
nadaljevanje�s�1.�strani kovosti in konkurenčnosti, 

predvsem pa so pomembni z 
vidika proizvodnje hrane, ki 
je v Sloveniji strateškega po-
mena. Na letni ravni namreč 
država v proizvodnjo hrane 
vloži dobro mili-
jardo evrov sred-
stev.: „Slovenija 
ima možnost, da 
hrano proizvaja, 
in jo je potrebno 
zagotoviti v toli-
kšnih količinah, 
da lahko v pri-
meru prehranske 
krize oskrbuje 
svoje prebival-
ce.“ Kajti kot je 
opozoril prodekan Biotehniške 
fakultete v Ljubljani Janez 
Hribar, ki je bil tudi predse-
dnik komisije za izbor izvajal-
cev pri gradnji Evrosadovega 
novega centra, smo v Sloveniji 
že na vlaku, ki pelje v prehran-
ski bankrot, saj je pri nas sa-
mooskrba že v tolikšnem upa-
du, da smo primerljivi samo 
še z afriškimi državami. Temu 

botruje kar nekaj dejavnikov, 
predvsem pa uvoz hrane, ki 
je večji od proizvodnje, višja 
cena domačih pridelkov, saj so 
naši kmetje v primerjavi s tu-
jimi veliko bolj obremenjeni z 

davki in administrativnimi po-
stopki pri pridobivanju dovo-
ljenj, zaradi česar jim ostane 
na voljo le malo sredstev za ra-
zvoj ter širjenje proizvodnje, 
porušeno ravnotežje med proi-
zvajalci in trgovci, ki si jemlje-
jo prevelik delež in premalo 
sredstev, ki jih namenjamo za 
kmetijske raziskave.
 � Bojana�Mavsar

KRŠKO - Vinska klet Krško je na letošnjem odprtem državnem 
ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja Radgona na mednaro-
dnem sejmu AGRA 2010 v Gornji Radgoni prejela veliko zlato 
medaljo za predikat laški rizling izbor 2007, cviček PTP re-
dna polnitev in modra frankinja pa sta bila nagrajena s sre-
brno medaljo. Janez Živič, direktor KZ Krško z.o.o., je ob 
tem dejal: »Še posebej smo ponosni na visoko oceno cvička 
PTP, s čimer dokazujemo najvišjo kakovost med vsemi ve-
čjimi pridelovalci cvička PTP v Sloveniji. Gre za cviček PTP 
redne polnitve letnika 2009, ki je na voljo v vseh trgovinah 
Mercatorja, Tuša in Spara. Priznanja in nagrade nam daje-
jo nov zagon in energijo za nove projekte, ki jih namerava-
mo uresničiti v prihodnosti tako v Sloveniji kot tudi v tujini.«

Uspešni tudi s predikatom in 
modro frankinjo

POSAVJE - Znani so kandidati 
izbora najboljših hitro rasto-
čih slovenskih podjetij Gazela 
2010, ki poteka pod okriljem 
družbe Dnevnik. Med štirimi 
kandidati za gazelo dolenj-
sko-posavske regije sta tudi 
krško podjetje Ekten (Inženi-
ring za ekološko in tehnološko 
opremo) ter sevniško podjetje 
Rafael (gradbena dejavnost), 
ostala dva kandidata sta Krka 
in Loging iz Novega mesta. Iz-
med najboljših gazel v vsaki 
od šestih regij bo metodološka 
komisija z glasovanjem izbrala 
najboljše tri, ki se bodo v sep-
tembru in oktobru predstavile 
na izborih za regijske gazele. 
Izbor dolenjsko-posavske gaze-
le bo 7. oktobra v Dolenjskih 
Toplicah, najboljše med hitro 
rastočimi - zlato, srebrno in 
bronasto gazelo – pa bodo raz-
glasili 20. oktobra v Cankarje-
vem domu v Ljubljani.
� P.�P.,�vir:�Dnevnik

Ekten in Rafael 
med kandidati 
za gazelo

Med�ogledom�proizvodnje
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Lokalni prikazovalnik okoljskih 
podatkov stoji poleg avtobu-
snega postajališča v Spodnjem 
Starem Gradu, pri postavitvi 
pa je sodelovala skupina, ki sta 
jo sestavljala Marjana Planinc 
in Damjan Lapuh iz KS Dole-
nja vas, predstavnika NEK Ida 
Novak Jerele in Dragotin Ve-
hovar, Branko Petan iz Občine 
Krško in Maruša Mavsar iz Za-
voda Neviodunum. 

Ob uradni predstavitvi je kr-
ški župan Franc Bogovič izra-
zil zadovoljstvo nad pridobi-
tvijo: “Vesel sem, da so med 
nami zelo odgovorni ljudje, da 
smo korak za korakom upravi-
čili pričakovanja prebivalcev 
ter uspeli realizirati ta prikazo-
valnik, kjer so lahko ob vsakem 
trenutku vidni podatki. Zavzeli 

se bomo, da bo v občini name-
ščenih še nekaj takšnih prika-
zovalnikov.“ Ivan Špiler iz NEK 
pa je dejal: „Konec osemdese-
tih let smo podatke o delova-
nju elektrarne prvič predsta-

vili na lokalni televiziji. Pred 
leti pa smo se prvič pojavili na 
spletni strani, kjer lahko vsak 
dobi popolno in kvalitetno in-
formacijo o NEK. Danes je na-
rejen še en korak približevanja 
k lokalni skupnosti. Še naprej 
se bomo trudili, da bomo vse 
oblike sodelovanja z bližnjim 
okoljem krepili, vas pa vabim, 
da se kadarkoli obrnete na nas, 
če vas bo karkoli zanimalo.“ 
Zbrane je nagovoril še predse-
dnik KS Dolenja vas Branimir 
Vodopivc, v imenu krajanov pa 
Andreas Repše.

Simbolično predajo ključev 
nabiralnika in oglasne deske, 
ki so ju postavili ob prikazo-
valnik, sta opravila Planinče-
va in župan Bogovič ter klju-
če izročila Lapuhu in Brigiti 
Srpčič. Kulturni program so 
izvedli domači Ljudski pevci 
Ajda. � M.�Kalčič

Okolijski podatki na voljo 
vsak trenutek

Župan�Bogovič�je�ključe�prikazovalnika�izročil�Srpčičevi.

SPODNJI STARI GRAD – 2. septembra so v Spodnjem Starem Gradu namenu predali lokal-
ni prikazovalnik okolijskih podatkov, ki omogoča pregled zadnjih izmerjenih meteoro-
loških podatkov in podatkov o radioaktivnem sevanju. 

V prvi polovici konference je razprava tekla 
predvsem o razgradnji jedrskih objektov. 
Predstavniki različnih držav so predstavili 
primere razgradnje nuklearnih elektrarn, 
raziskovalnih reaktorjev, odsluženih skla-
dišč radioaktivnih odpadkov ipd. Izkazalo 
se je, da tako tehnologija kot praksa pri teh 
aktivnostih izredno napredujeta. Objek-
tov, ki jih je potrebno razgraditi, je čeda-
lje več, vse več pa je tudi primerov dobro 
opravljenega in zaključnega dela. Praksa 
je med različnimi državami nekoliko raz-
lična, saj je sama razgradnja objekta po-
drejena programu ravnanja z radioaktiv-
nimi odpadki (RAO) v posamezni državi. 
Predvsem je pomembno, kako ima država 
urejeno ravnanje z zelo nizko RAO. Teh je 
namreč pri razgradnji največ. Nekatere dr-
žave, kot npr. Francija in Španija, imajo za 
te odpadke urejena posebna odlagališča, 
ki so bolj preprosta, vendar zagotavljajo 
ustrezno varovanje ljudi in okolja. Druge, 
predvsem države z manjšim jedrskim pro-
gramom, pa uporabljajo instrument tako 
imenovane opustitve upravnega nadzora 
nad zelo nizko RAO: upravni organ v po-
sebnem postopku izda odločbo, s katero je 
mogoče take odpadke odložiti na ustrezno 
urejeno komunalno odlagališče. Praktična 
posledica sodobnejših tehnik v kombinaci-
ji z opisanimi administrativnimi postopki je 
tudi neprimerno manjša količina radioak-
tivnih odpadkov, ki jih je potrebno odloži-
ti, s tem se znižuje tudi cena.

Druga polovica konference je bila posve-
čena ravnanju z RAO. Predstavljene so bile 

prakse različnih držav, še posebej zanimive 
pa so bile predstavitve iz bivših držav Sov-
jetske zveze. Zaradi izredne nizke stopnje 
zavedanja pomembnosti ravnanja z RAO 
v preteklosti jim je ostala vrsta nerešenih 
problemov, ki jih sedaj - tudi s pomočjo 
mednarodnih organizacij - ustrezno rešu-
jejo, vendar jih čaka do popolne ureditve 
še kar dolga pot. Povsem drugače – veliko 
bolj urejeno, lahko bi rekli celo zgledno - 
ta vprašanja urejajo ostale države Evrope. 
V večini držav že obratujejo odlagališča za 
nizko in srednje RAO ter različna skladišča 
visoko RAO. Potekajo pa tudi številne ak-
tivnosti za načrtovanje in izgradnjo globo-
kih geoloških odlagališč za visoko RAO. Ve-
liko se govori tudi o regionalnem skupnem 
odlagališču.

V tem sklopu konference je Sandi Viršek 
predstavil slovenski primer umeščanja od-
lagališča nizko in srednje RAO v prostor. 
V ospredju je bil tehnični del projekta in 
predstavitev koncepta odlaganja odpadkov 
v pripovršinske silose, izkopane s površine 
pod nivojem podzemne vode. Ta koncept 
odlaganja je različica, delno podobna in 
delno drugačna od površinskega koncep-
ta odlaganja, ki se je uveljavil v državah, 
kot so Francija, Španija, Češka in  Slova-
ška, ter od koncepta globokega odlaganja, 
ki ga izvajajo Švedska, Finska in Madžarska. 
Tako koncept kot projekt sta zbudila pre-
cej zanimanja in bila izredno dobro spre-
jeta. Strokovni javnosti se zdi tak koncept 
še posebno primeren za države z manjšim 
jedrskim programom. 

V začetku septembra je v Budimpešti na Madžarskem 
potekala konferenca z naslovom »Razgradnja jedrskih 
objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki v Sre-
dnji in Vzhodni Evropi.«. Udeležili so se je predstav-
niki skoraj vseh evropskih držav pa tudi Evropske komisije in Mednarodne agencije 
za atomsko energijo ter predstavniki več podjetij, ki se s tem področjem ukvarjajo. 
Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) je predstavljal Sandi Viršek, u. d. i. geoteh. 
in rud., na ARAO zaposlen v sektorju za odlaganje radioaktivnih odpadkov.

Naš koncept odlaganja radioaktivnih 
odpadkov ocenjen kot primeren 
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Dnevi slovenskih 
svetovalnih središč 2010

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih in Andrago-
ški center Slovenije že šesto leto zapored prirejamo Dne-
ve slovenskih svetovalnih središč. Od leta 2008 svetovalna 
središča delujejo znotraj Centrov vseživljenjskega učenja, 
katerih dejavnost denarno omogočata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo 
in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvoj-
ne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti 
in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Letos se bodo svetovalna središča predstavila med 22. 
in 24. septembrom. Naš namen je pritegniti pozornost 
odraslih in jim sporočiti, da imajo v svetovalnih središčih 
na voljo vse informacije, potrebne pri izbiri in odločanju 
o vpisu v izobraževalne programe, formalne in neformal-
ne. Še vedno je pereča gospodarska kriza, zato želimo 
poudariti pomembnost znanja in spretnosti za ohranitev 
delovnih mest ter za večje možnosti zaposlovanja na no-
vih delovnih mestih.

Dogajanju ob Dnevih slovenskih svetovalnih središč se 
pridružujemo tudi v Svetovalnem središču Posavje. 

Vabimo vas na Dan Svetovalnega središča Posavje, 
v četrtek, 22.09.2010, od 16.00 dalje v prostorih 
Ljudske univerze Krško, na Dalmatinovi 6 v Krškem.

 
Predstavili Vam bomo Svetovalno središče Posavje in 
vam postregli z vsemi informacijami, ki jih potrebu-
jete za vpis v različne izobraževalne programe in vam 
svetovali pri iskanju zaposlitve.

Ob tej priložnosti pripravljamo predstavitev izobraževal-
nih programov Ljudske univerze Krško :

• 16.00 –  OŠ za odrasle, nacionalne poklicne    
  kvalifikacije maser, refleksoterapevt,   
  tečaj slepega tipkanja …

• 16.15 –  Projekt: Zdravo življenje je moja odločitev -  
  izbira

• 16.30 –  Študijski krožek: Bralno - literarni
• 16.45 -  Študijski krožek: Spoznajmo sebe –   

  izboljšajmo medosebne odnose 
• 17.00 -  Študijski krožek: Hišni tekstil nekoč in danes
• 17.15 –  Študijski krožek:Zgodovina mesta Krško
• 17.30 –  Študijski krožek: Retorika in javno   

  nastopanje
• 18.00 –  Delavnica: Likovno ustvarjanje
• 18.15 –  Tečaj digitalne fotografije
• 18.30 –  Tečaji tujih jezikov: angleščina, nemščina,  

  španščina, italijanščina, francoščina, ruščina

Vljudno vabljeni, veselimo se srečanja z Vami.

v.d.�direktorica�Ljudske�univerze�Krško�
in�vodja�Svetovalnega�središča�Posavje,

Nataša�Kršak�

PRESKA – Vasica Preska v sevniški občini je prvo septem-
brsko nedeljo privabila zelo veliko število obiskovalcev, 
saj je potekalo na lepo urejeni domačiji Hrovat že deve-
to srečanje ljudskih pevcev in godcev. 

Na prireditvi s skupnim naslovom »Zdaj smo se skupaj zbra-
li« so nastopili: Zagoriški fantje, Ljudske pevke iz Rogatca, 
Štefanski fantje, Prešmentani faloti, Ljudski pevci in godci 
Rožmarin iz Dolene, Koledniki iz Bušeče vasi, Solzice iz Bu-
dne vasi, kvartet Jarica iz Zabukovja nad Sevnico, kvintet 
Po domače iz Velenja ter sestri Klara in Anja Drstvenšek iz 
Dolenjega Leskovca.

Na že devetem koncertu slovenskih ljudskih pesmi so 15-le-
tnico delovanja s peto pesmijo obeležili tudi ljudski pevci 
Fantje s Preske, ki so izdali že svojo četrto zgoščenko. Na sli-
karski razstavi »Vonj domačega skednja«, postavljeni na ske-
dnju domačije Hrovat, se je s svojimi deli predstavila aka-
demska slikarka Jožica Medle iz Šentjerneja.
� S.�R.,�foto:�V.�Š.

SEVNICA - Folklor-
na skupina Razbor, 
Ljudske pevke z Raz-
borja, moška vokalna 
skupina Fantje z Raz-
borja in narodnoza-
bavni ansambel Fan-
tje izpod Lisce so 3. 
septembra na prire-
ditvi »Razborska raz-
glednica« v atriju 
Gradu Sevnica pred-
stavili kulturno boga-
stvo in ljudsko izro-
čilo hribovskih krajev 
pod Lisco skozi pe-
sem, ples in narodno 
nošo. Za prijeten za-
ključek zanimive-
ga in vsebinsko zelo 
bogatega kulturnega 
dogodka so nato po-
skrbele še članice Ak-
tiva kmečkih žena Razbor pod Lisco z lepo dišečimi domači-
mi dobrotami in s kozarčkom »rujnega«.
Prireditev, ki jo je pripravilo KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lis-
co in jo je povezovala domačinka z Razborja Breda Vidmar, 
je obiskovalce navdušila in zagotovo bo »Razborska razgle-
dnica« ponesla ime kraja daleč naokoli, kot je ob zaključku 
zaželela Vidmarjava.� S.�R.,�foto:�L.�M.

Razborska razglednica

Fantje�izpod�Lisce�so�ob�zaključku�
koncerta�navdušili�tudi�z�zapetimi�
dalmatinskimi�napevi.

Preska je pela

Ljudski�pevci�Fantje�s�Preske�so�na�koncertu�v�idilični�
vasi�Preska�obeležili�15-letnico�uspešnega�delovanja.

KAPELE, TISNO - Pihalni orkester Kapele je konec avgusta 
gostoval v kraju Tisno na hrvaškem otoku Murter, kjer je na-
stopal na 1. srečanju pihalnih orkestrov, posvečenem spo-
minu dvanajstim umrlim gasilcem na Kornatih pred tremi 
leti. V okviru tridnevne prireditve so kapelski godbeniki edi-
ni nastopali v sobotnem večernem terminu. Dirigent Franci 

Arh je izbral primerne skladbe, ki so ustrezale prireditvi in 
tudi poslušalcem, ki so napolnili prostor pod odrom na pro-
stem. Poslušalci, med katerimi je bilo tudi večje število slo-
venskih dopustnikov, so bili nad izvedbo koncerta navdušeni 
in le nepričakovana burja z dežjem je preprečila izvajanje 
dodatnih skladb. Pred pričetkom koncerta je predsednik PO 
Kapele Ivan Urek skupaj s člani KUD »Hartič« Tisno oziroma 
člani domače godbe položil venec pri spominski plošči na ga-
silskem domu. Kapelski godbeniki so navezali stik z godbeni-
ki iz Tisna in se z njimi že dogovorili za gostovanje v Kapelah 
naslednje leto.� P.�P./I.�U.

Kapelci gostovali na Murterju

49�kapelskih�godbenikov�na�Murterju

www.renault.si

S PAKETOM GT LINE PRIHRANITE
2.500 EUR SAMO DO 15. JULIJA!
ŠPORTNI DODATKI, ŠPORTNO PODVOZJE IN SEDEŽI TER 17-PALČNA ALU PLATIŠČA.
*VELJA OB NAKUPU Z RENAULT FINANCIRANJEM

RES HUD RENAULT MEGANE

Akcija velja od 8. 6. do 15. 7. 2010. Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 162 g/km. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

TPV Avto d.o.o., 
Kandijska cesta 60, Novo mesto, tel.: 07/391-81-14 Brežice, Bratov Cerjakov 11, Brežice, tel.: 07/499-19-04
Delovni čas: od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure Delovni čas: od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

Dodaten popust za vse ostale modele iz zaloge.

Dodaten popust 
za vse ostale 

modele iz zaloge.

www.renault.si

Ime trgovca Naslov trgovca IN mesto, tel: 0123 456 7890, www.Imetrgovca.com 
OdprtO Od pOnedeljka dO petka Od xx. dO yy., sObOta Od xx. dO yy., nedelja Od xx. dO yy/zaprtO.
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PONUDBA, KI JE NE MORETE SPREGLEDATI.

8.990 E
RENAULT CLIO

klima, električni paket 
in radiO Cd mp3

Ujemite izjemno septembrsko 
ponUdbo v salonih renaUlt!

Izjemni popusti 
veljajo tudi za ostale 

modele vozil iz zaloge!

LJUBLJANA, POSAVJE - Na jubilejnem desetem festivalu pra-
ženega krompirja, ki je 4. septembra potekal v Ljubljani, je 
bilo med 80 stojnicami iz tujine in domovine kar sedem po-
savskih. Zgledno so se predstavili: Planinsko društvo Lisca iz 

Sevnice (na fotografiji), Vinska klet Krško, Društvo vinogra-
dnikov Sevnica-Boštanj, Loški zeliščarji, Turistično društvo 
Radeče, KŠD Log pri Boštanju in Gozdarji.  J.�Levstik

Posavci na festivalu praženega 
krompirja

BRESTANICA - Srednjeveški večer s priredbo legende o raj-
henburških bratih z naslovom „Ljubosumje - kača pogublje-
nja“ so na odru tamkajšnjega gradu 10. septembra pričarali 
kulturni delavci iz Brestanice, z glasbo pa sodelovali glasbe-
niki Glasbene šole Krško. Srednjeveško vzdušje je pomagala 

ustvarjati grajska gospoda iz zgornjega in spodnjega rajhen-
burškega gradu ter skupine, ki so pričarale dogodke, poveza-
ne z življenjem v času rajhenburške gospode, srednjeveške 
plese, glasbo in pesmi. Številni gledalci so bili navdušeni tako 
nad domačimi umetniki kot gosti večera - požiralci ognja iz 
Kočevja, gospodo z gradu Turjak ter vitezom Ostrovrharjem 
s Svibnega. Na ogled je bilo tudi srednjeveško orožje in boj-
na oprema ter srednjeveška tiskarna.

Srednjeveški večer na 
rajhenburškem gradu

Utrinek�iz�predstave�(foto:�J.�Macur)
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Lokalne volitve 2010

Čas za vlaganje kandidatur je potekel sinoči, 15. septembra, 
ob 19. uri, ko je bilo še mogoče vložiti tako županske kandi-
dature kot tudi kandidatne liste za občinske svete, do včeraj 
so lahko volivci tudi še podpisovali obrazce podpore kandida-
tom. Kdo vse se poteguje za županske položaje in mesta v ob-
činskih svetih, bo dokončno znano v torek, 21. septembra, ki 
je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandi-
datur. Štiri dni zatem, v soboto, 25. septembra, bodo seznami 
potrjenih kandidatur in list kandidatov tudi javno objavljeni.

Pogoji za kandidaturo
Da se bo nekdo lahko potegoval za sedež v občinskem svetu, 
ga je moral (oziroma listo, na kateri bo kandidiral) v njegovi 
volilni enoti podpreti najmanj odstotek od števila volivk in vo-
livcev, ki so v tej volilni enoti glasovali na zadnjih rednih vo-
litvah v občinski svet (a ne manj kot 15 in za listo ne več kot 
1000). Pri županskih kandidatih je prag za vstop v volilno tek-
mo nekoliko višji: dva odstotka tistih, ki so na zadnjih volitvah 
v občini glasovali v prvem krogu županskih volitev. Tudi tu je 
določena spodnja meja 15 volivk in volivcev in zgornja 2500.

Posebni računi in plakatna mesta
Organizatorji volilne kampanje so morali že konec avgusta 
odpreti poseben transakcijski račun za zbiranje sredstev za 
volilno kampanjo in bodo morali vse stroške kampanje tudi 
poravnati izključno s tega računa, občine pa so morale obja-

viti pogoje za uporabo brezplačnih plakatnih mest, ki bodo 
namenjena osnovni predstavitvi in morajo biti vsem organi-
zatorjem kampanje zagotovljena pod enakopravnimi pogoji. 

Morebitni drugi krog
Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu volitev, mora biti dru-
gi krog volitev izveden najpozneje tri tedne po prvem. Ker se 
bo ta rok iztekel 31. oktobra, na državni praznik, bo morebi-
tni drugi krog glasovanj najverjetneje izveden 24. oktobra. 

Posavske številke
Pa poglejmo še številke o številu volivcev in volišč v posavskih 
občinah. Največ jih je v občini Krško, kjer bo na 74 rednih in 
eno posebno volišče povabljenih približno 22 tisoč volivcev, po-
sebej pa bodo organizirane še volitve predstavnika romske sku-
pnosti v občinskem svetu. V občini Brežice bo dobrih 20.500 
volivcev lahko glasovalo na 50 rednih in enem predčasnem vo-
lišču, v  občini Sevnica pa bo dobrih 14.500 volivcem na voljo 
60 rednih in eno predčasno volišče. V občini Radeče je voliv-
cev približno 3.900, volišč pa enajst rednih in eno predčasno, 
v občini Kostanjevica na Krki ima volilno pravico dobrih 2.100 
občank in občanov, ki bodo volili na osmih rednih in enem po-
sebnem volišču, v občini Bistrica ob Sotli pa bo 1.250 voliv-
cev glasovalo na treh rednih in enem posebnem volišču. Sku-
pno torej preko 64 tisoč volivk in volivcev ter preko 200 volišč.
� Uredništvo

Volilna tekma se je tudi uradno začela 
V nedeljo, 10. oktobra, se bomo volivke in volivci odpravili na pete lokalne volitve v samostojni Sloveniji. V petek, 10. sep-
tembra, se je začela uradna kampanja za volitve županov, občinskih svetnikov ter članov svetov krajevnih, vaških in četr-
tnih skupnosti. Končala se bo v petek, 8. oktobra opolnoči, ko bo nastopil volilni molk pred volilno nedeljo, 10. oktobra.

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji Zavod Neviodu-
num določa pogoje in način dela ob volitvah v občinske svete in volitvah 
županov, ki so razpisane za nedeljo, 10. oktobra 2010. 

V posavski medijski hiši Neviodunum že več kot desetletje spremljamo do-
godke v statistični regiji Posavje, z našim najbolj uveljavljenim medijem – 
Posavskim obzornikom pa pokrivamo vseh 6 občin sedanje razvojne re-
gije. Že vrsto let skrbimo za novice in uporabne informacije na internih 
kanalih KTV sistema v Krškem in Brežicah, upravljamo pa tudi spletno in-
formacijsko središče www.posavje.info.

V uredništvu skladno z zakonom in s svojo uredniško politiko zagotavljamo 
korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandidatov. O nači-
nu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandi-
datih in volitvah, odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politi-
ko. V Posavskem obzorniku smo že doslej kar se da enakovredno spremljali 
predstavitve županskih kandidatov in list za občinske svete, ki smo jim na-
menjali šestino časopisne strani. Na portalu Posavje.info pa smo odprli po-
sebno tematsko podstran VOLITVE V POSAVJU. Žal se kadrov ske in mate-
rialne možnosti naše hiše v zadnjem obdobju poslabšujejo, zato ta ni več 
sposobna zagotavljati pokrivanja vseh tovrstnih dogodkov.

Da bi organizatorjem volilnih kampanj in predvolilnih dogodkov omo-
gočili možnost predstavitve kandidatov oziroma kandidatk ter njihovih 
programov čim širšemu krogu volivcev, smo pripravili posebno ponudbo 
naročenih objav v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010, na ka-
tero smo že pred začetkom volilne kampanje opozorili vse organizator-
je oziroma nosilce, katerih imena oziroma naslove smo poznali. Posavski 
obzornik (št. 20) bo v času volilne kampanje izšel še v četrtek, 30.9.2010, o 
rezultatih prvega kroga volitev bomo poročali v št. 21, ki bo izšla 14. okto-
bra, sicer pa bomo volilne dogodke spremljali na portalu www.posavje.info.

Posavski obzornik o volitvah
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Na letošnjih lokalnih volitvah se 
bomo predstavili z ekipo, ki združuje 
izkušnje in nove obraze. Nosilci list 
za občinske svetnike so: za 1. volilno 
enoto David Radej s Senovega, za 2. 
volilno enoto Miran Pavlič iz Bresta-

nice, za 3. volilno enoto Rajmund Veber iz Krškega, za 4. volilno 
enoto Boštjan Arh z Leskovca pri Krškem in za 5. volilno enoto 
Silvo Krošelj z Rake.

V boj za  županski stolček gre Silvo Krošelj, predsednik občinske-
ga odbora ter podpredsednik območne organizacije Socialnih 
demokratov Krško, ki je bil naš kandidat na državnozborskih 
volitvah v letu 2008 in dosegel zavidljiv uspeh. Med leti 2002 in 
2006 je sedel v klopeh Občinskega sveta Občine Krško, je predse-
dnik KS Raka. Kot direktor družinskega podjetja z 42 zaposlenimi 
uspešno pluje po poslovnih vodah. S partnerko Tatjano ima sina 
Dominika. Silvo je človek dejanj, ne besed, zato ga v volilnem 
štabu popolnoma podpiramo.

Zavzemali se bomo za občanom prijazno mesto Krško, za izgra-
dnjo obvoznice Krško, pokritega bazena ter knjižnice v Krškem, 
več posluha za razvoj malih in srednjih podjetij, predvsem podje-
tij, ki ustvarjajo večjo dodano vrednost, razvoj zidaniškega turiz-
ma, gospodarno porabo sredstev za vzdrževanje in investiranje 
občinskih cest, umeščanje gospodarskih objektov na obrobje 
mesta oziroma v poslovne cone. 
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BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice (DLB) je 2. septembra 
v Mestni hiši odprlo študijsko razstavo na temo »Osnove 
in skrivnosti abstraktnega slikanja«. Razstavljena dela so 
nastajala od letošnje pomladi do otvoritve, ta pa so plod 
mentorstva priznanega slovenskega in evropskega slikarja 
D. Tišlerja, ki je uradni mentor JSKD Ljubljana.

Za to zvrst umetniškega izražanja so se v DLB odločili po raz-
misleku, čemu bi se letos posvetili v tematskem izobraževa-
nju. Kot je v govoru pojasnila predsednica DLB Ana Mamilo-
vič, večina slik ni zgolj odsev realnosti »po sebi«, ampak je 
to dejanskost oblik, barv, podob in stvari, kot se kažejo nam 
»za nas«: »Kot jih vidimo tisti, ki jih oblikujemo v slike, in 
kot jih boste videli vi, gledalci. Ali kot je dejal Mali princ: 
bistvo je treba videti, uzreti s srcem, ker je bistvo očem pri-
krito.« Gledalcem, ki jih je bilo veliko in so hkrati uživali še 
ob pevskem programu Mladinskega PZ KD Zvezda Dobova pod 
taktirko Aljaža Božiča, je Mamilovičeva položila v srce, naj 
zdravorazumsko mišljenje in gledanje pustijo za neko dru-
go, mirnejšo priložnost. Ob tem je, za skrivnosti videnja in 
razumevanja abstraktnega, navedla za primerjavo še boga 
Apolona, ki je v svojem času – pred našim štetjem – častil 
bistvo racionalnosti, prave mere, sklada, reda in harmonije 
sveta in življenja v njem, dal mesto tudi bogu Dionizu, ki je 
bil predstavnik iracionalnega, intuicije, spontanosti, strasti, 
jeze, norčavosti in ironije.� N.�J.�S.

Osnove in skrivnosti 
abstraktnega slikanja

Ana�Mamilovič�in�Mladinski�PZ�KD�Zvezda�Dobova

KOSTANJEVICA NA 
KRKI - V tamkaj-
šnjem Lamutovem 
likovnem salonu so 
3. septembra je-
sensko sezono raz-
stav začeli z raz-
stavo akademskega 
kiparja Andreja 
Grošlja »Akvareli, 
pismenke in lese-
ne skulpture«. Ko-
rošec Grošelj je s 
Kostanjevico po-
vezan že vrsto let, 
tako preko sodelovanja med kostanjeviško Galerijo Boži-
dar Jakac in slovenjegraško Galerijo likovnih umetnosti kot 
družinsko, saj je njegova žena Kostanjevičanka, je kar šte-
vilnim udeležencem otvoritve povedal direktor galerije Bo-
jan Božič. Razstavo, kot pove že naslov, sestavljeno iz treh 
delo (pismenk - risb s tušem, akvarelov in lesenih skulptur), 
je predstavil Jernej Kožar, otvoritveni program na dvorišču 
pred salonom pa sta izvedli Nina Grošelj na violini in Maja 
Schuster na klavirju. Razstava bo na ogled do 3. oktobra.
� P.�P.

Grošljevi akvareli, pismenke 
in lesene skulpture

Direktor�kostanjeviške�galerije�
Bojan�Božič�in�Andrej�Grošelj�ob�
vstopu�v�razstavni�prostor

KRŠKO - Predsednica sveta KS mesta Krško Jožica Miku-
lanc je 3. septembra v avli krškega Kulturnega doma odpr-
la pregledno razstavo Pogled Sremiča skozi oko časa, ki so 
jo na ogled postavili člani Društva likovnikov Krško OKO. 

Slike je ustvarilo skupno 39 avtorjev, poleg članov domačega 
društva še gostujoči likovniki iz Kočevja, Novega mesta in Bre-
žic. Ti so pod mentorstvom akademskega slikarja Rajka Čubra 
na letošnji poletni likovni koloniji v mesecu juliju odslikava-
li na platna z barvami, svinčnikom in z dletom v lesu pobočja 
Sremiča, njegove naravne danosti, posebnosti, gozdove in vi-
nograde, mesto v dolini ipd.

Pričujoča razstava bo na ogled v avli in v prvi etaži do 10. ok-
tobra, ogledate pa si lahko dela Andreja Gerjeviča, Rafaela 
Andlovica, Janeza Klavžarja, Milana Vlašiča, Andreja Lev-
steka, Vladimire Klun Ćerjav, Slavice Jesenko, Jožice Mikek 
Veber, Milene Rostohar, Gunija Fabjančiča, Marjance Vežna-
ver, Liljane Čuček, Staneta Fabjančiča, Zdravka Červa, Ane 
Mamilovič, Ladke Sumrek, Toneta Klakočarja, Marije Klako-
čar, Antonije Petrič, Jožeta Šterka, Marjana Jamnika, Miha-
ele Prevejšek, Mitje Gruma, Željke Vidmar, Jožice Petrišič, 
Rudija Stoparja, Nene Dular, Andreja Čubelarja, Smiljane An-
žiček, Staneta Udvanca, Franca Češnovarja, Željka Vertelja, 
Zvonka Skalickya, Mihaele Prevejšek, Luke Oštirja, Bernar-
da Pungerčiča, Katarine Zakšek, Vesne Zakonjšek in Magde 
Praznik. Kulturni glasbeni program sta ob otvoritvi oblikovala 
saksofonist Aleš Suša in kitarist Miha Koretič. B.�Mavsar

KRŠKO - Na zadnji 
avgustovski dan je 
bila v krški Gale-
riji odprta razsta-
va Maje Strmecki. 
29-letna umetni-
ca, doma iz bli-
žnje Podsrede, je 
po diplomi na Od-
delku za likovno 
umetnost Peda-
goške fakultete v 
Mariboru zaključila 
še magistrski študij 
na Akademiji za li-
kovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Do sedaj se je lju-
biteljem umetnosti predstavila že na več skupinskih razsta-
vah, tokratna razstava pa je njena peta samostojna razstava. 
Na otvoritvi je razstavo z naslovom Soočenje umetnico pred-
stavila kustosinja v Mestnem muzeju Krško Alenka Černelič 
Krošelj, dela pa bodo v galeriji na ogled do 25. septembra. 
Spremljevalni otvoritveni program je dopolnila z igranjem 
na citre Tinka Budič s Sel pri Dobovi. �B.�M.

»Soočenje« Podsredčanke 
Maje Strmecki 

Razstavljavka�Maja�Strmecki,�citrar-
ka�Tinka�Budič�in�direktorica�krškega�
Kulturnega�doma�Katja�Ceglar

Krški in gostujoči likovniki 
upodabljali Sremič

SEVNICA – V organizaciji Zveze kulturnih društev Sevnica 
in JSKD - OI Sevnica je v grajskem parku in v okolici sev-
niškega gradu 20. in 21. avgusta potekala znana likovna 
kolonija Aspekta, ki jo je tokrat vodila sevniška umetni-
ca Jerca Šantej. 

Letošnja dvodnevna likovna kolonija, ki je potekala pod na-
slovom »Novi izzivi in vrednote«, je privabila okoli 70 ustvar-
jalcev – že uveljavljene umetnike in tiste, ki so si tovrstno 
znanje želeli pridobiti in se preizkusiti v umetniškem ustvar-
janju. Novost letošnje likovne kolonije Aspekta X1 so bili beli 
kamni z zapisanimi pozitivnimi mislimi. Kamen je dobil vsak 
udeleženec kolonije ob prijavnini, nanj je zapisal misel in 
nato kamen dodal ostalim, ki so skupaj tvorili na podiju graj-
skega parka zanimiv skupen mozaik dobrih misli ter vrednot.
Umetnica Jerca Šantej, ki je za vsakega ustvarjalca likovne 
kolonije našla spodbudno besedo in prijazen nasmeh, je po-
vedala, da udeleženci letošnje Aspekte X1 sodelujejo tudi v 
mednarodnem projektu »The soul of the future 2012«. Dela 
vseh si je mogoče po otvoritvi, ki je potekala 2. septembra 
v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu, ogledati vse do sre-
dine oktobra. Več na www.posavje.info.
� S.�R.,�foto:�L.�Motore

Aspekta X1 predstavljena v 
Mosconovi galeriji

Razstava�bo�na�ogled�do�10.�oktobra.

Med�100-letnimi�drevesi�v�grajskem�parku�na�sevniškem�
gradu�so�ustvarjali�številni�udeleženci�dvodnevne�
likovne�kolonije�Aspekta�X1.
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DOLENJA VAS - Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi so 11. sep-
tembra predstavili svojo drugo zgoščenko z naslovom »Poj, 
poj, ptiček moj«. Ob tej priložnosti so povabili v goste Ljud-
ske pevce Zarja iz Račne, Ljudske pevce Reber iz Vinske gore, 
Trebeške drotarje, folklorno skupino DU Razbor, pevki sestri 
iz Kungote in Celja ter ljudsko pevko Marijo Jerele. Števil-
na publika, ki je obiskala prireditev, potrjuje, da si želi po-
dobnih prireditev v novem kulturnem hramu.

Ljudski�pevci�Ajda�na�dolenjevaškem�odru

»Ajda« z novo zgoščenko
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Do začetka naslednje kopalne 
sezone bo Občina Krško skupaj 
z najemnikom preučila mo-
žnost zagotavljanja ustrezne 
temperature kopalne vode v 
hladnejših dneh. Plavalne-
mu klubu Celulozar Krško, ki 
naj bi do konca septembra še 
opravljal treninge na bazenu 
Brestanica, pa bo Občina Kr-
ško krila stroške septembrskih 
treningov v Termah Čatež.

Prenovljeni in posodoblje-
ni kompleks bazen Brestani-
ca je doživel izjemno pozi-
tiven odziv Brestaničanov in 
prebivalcev krške občine v le-
tošnji sezoni. Od 25. junija, 
ko je nov, prenovljeni bazen 

V okviru evropskega tedna mobilnosti, ki nosi slogan »Potuj 
pametneje, živi bolje«, tudi v letošnjem letu pripravljamo 
dan brez avtomobila v Krškem, ki bo v sredo, 22. septem-
bra. Občina Krško se tako skupaj s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu s tradicionalno akcijo priključuje 
prizadevanjem za spremembo naših mobilnih navad, hkrati 
pa na ta dan organizira brezplačen mestni avtobus in s tem 
spodbuja k uporabi nemotornih in javnih prometnih sredstev. 
V starem mestnem jedru bodo med 9. in 11. uro, pred klu-
bom Zvezda, ustvarjali otroci iz šol in vrtcev, kjer jim Obči-
na Krško pripravlja tudi prijetno presenečenje. V ta namen 
bo zaprta cesta za ves promet skozi mestno jedro od bivše 
trgovine »Trgoavto« do gostišča »Murko« od 7. do 12. ure. 
V primeru slabega vremena se bo delavnica in presenečenje 
odvilo v sejni sobi A v Občini Krško.

Z romunsko občino Cernavoda se je prijateljstvo pričelo v 
okviru združenja evropskih občin z jedrskim objektom, ka-
teremu je podpredsedoval župan Franc Bogovič. Vzajemni 
interes menjave izkušenj z energetskimi objekti je bil po-
vod za pobratenje obeh občin. Kljub pestremu programu in 
spoznavanju znamenitosti in lepot občine Krško je bila osre-
dnja tema obiska energetika.

Petnajstčlansko delegacijo so sestavljali romunski energetiki 
in člani občinske uprave Cernavoda, ki so si v okviru obiska 
ogledali energetske objekte Hidroelektrarno Krško, Hidroe-
lektrarno Blanca, Nuklearno elektrarno Krško in Fakulteto za 
energetiko Krško. Ogledali so si tudi obnovljen Valvasorjev 
kompleks Krško, srednjeveški dogodek na gradu Brestanica, 
Glasbeno šolo Krško, med obiskom pa so se srečali  tudi z go-
spodarstveniki iz družbe Kostak d.d. in Uni energije d.o.o. 
ter spoznali folklorno skupino Senovo.

Člani združenja šoferjev in avtomehanikov Krško so na pobu-
do Sveta za preventivo in vzgojo (SPV) Občine Krško in Zvezo 
šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) skupaj s Policijsko posta-
jo Krško pripravili akcijo »Prvi šolski dnevi«. V okviru akcije, 
ki je potekala od 1. do 10. septembra vsak šolski dan od 7. 
do 8. ure in od 11. do 13. ure, je potekala prometna vzgo-
ja in pomoč najmlajšim za varno pot v šolo. Člani ZŠAM so 
bili prisotni skupaj s policisti na šolskih poteh, nevarnih me-
stih in prehodih za pešce, katere uporabljajo otroci in nji-
hovi spremljevalci na poti v šolo in domov. 

V času izvajanja aktivnosti po podatkih Policijske postaje Kr-
ško na območju občine Krško ni prišlo do nobene prometne 
nesreče ali poškodbe, v kateri bi bili udeleženi učenci deve-
tih osnovnih šol v krški občini. Vsi udeleženi v akciji si želimo, 
da bi tako ostalo vse do konca šolskega leta. V Občini Krško 
se zahvaljujemo članom Združenja šoferjev in avtomehani-
kov Krško, ki so s prostovoljnim delom, v sodelovanju s Poli-
cijsko postajo Krško, zagotavljali varno pot v šolo učencem 
osnovnih šol. Zahvala gre tudi voznikom, ki so s strpno vožnjo 
pripomogli k prometni varnosti najšibkejših v prometu in jih 
hkrati pozivamo na odgovorno ravnanje tudi v prihodnosti.

V sredo, 1. septembra, so slovesno odprli prenovljen odsek 
ceste Srebotno – Bohor. Obnova glavne ceste na odseku Sre-
botno – Bohor se je pričela v lanskem letu, v katerem je bilo 
obnovljenih in razširjenih 450 metrov ceste. Dela so v leto-
šnjem letu nadaljevali in uredili še 500 metrov omenjenega 

odseka. Tako je bilo skupaj obnovljeno in posodobljeno 950 
metrov ceste, poleg tega sta bili urejeni dve javni poti dru-
gega reda. Prenovljeni so bili tudi štirje mostovi, ki so bili 
pred ureditvijo v izjemno slabem stanju. Hkrati je bila ureje-
na delna regulacija potoka in odvodnjavanje zalednih voda. 
Celotna vrednost investicije, vključno s projektom, nadzo-
rom in izvedbo del, je znašala 726.000 €. Projekt je bil v ce-
loti financiran s strani Občine Krško.
Izvajalci projekta so bili Kostak d.d., Krško; HPG d.o.o., Bre-
žice; Požun Jože, s.p., Senovo; CGP, d.d., Novo mesto; Timi 
Krško d.o.o. Nadzor sta izvajala Biro PNS; Rostohar Mirko s.p. 
in MV Biro Marija Vlahušić s.p. Projektant projekta je bila 
Dolenjska projektiva.

Leta 2007 je Občina Krško po-
skrbela za ustrezen status iz-
jemnega spomenika. Občin-
ski svet je sprejel Odlok o 
razglasitvi cerkve sv. Rozalije 
za spomenik lokalnega pome-
na, s čimer je omogočil sode-
lovanje tudi na državnih jav-
nih razpisih. 

Po nekajletnem premoru je 
bila v skladu s projektom ob-
nove cerkvene zunanjščine, 
zamenjana dotrajana stre-
šna kritina na ladji in prezbi-
teriju z novo opečno kritino 
bobrovec. Leta 2008 so bili 
sanirani temelji cerkve, ure-
jena drenaža ter odvodnjava-
nje meteornih voda. Tako so 
bili odpravljeni  najbolj pe-
reči problemi, ki so ogrožali 
cerkev, ter vzpostavljeni  po-

Zaključena obnova cerkve 
sv. Rozalije 
S sredstvi občine in države so restavratorji Restavratorskega centra pod vodstvom Aleša Sotlerja opravili 
zahtevno in obsežno delo, pričeto v letu 1995 s prvim korakom, odstranitvijo edinstvenega lesenega kase-
tnega stropa, ki je bil močno izpostavljen vlagi. Restavriran strop je cerkev sv. Rozalije zopet krasil od leta 
1999. V času restavratorskih del na stropu pa je bila izvedena protipotresna sanacija cerkve, obnovljena je 
bila lesena strešna konstrukcija, izdelan je bil nov lesen pohodni strop kot zaščita za poslikan kasetni strop, 
ob zahodni, meteornim vodam najbolj izpostavljeni strani, pa so bili  utrjeni temelji ter izdelana drenaža.

goji za  obnovo fasade. Leta 
2009 se je pričela obnova fa-
sade zvonika, ob kateri je 
bila obnovljena tudi strešna 
konstrukcija zvonikove kape, 
dotrajana pločevinasta kriti-
na pa je bila zamenjana z ba-
kreno. 

V letošnjem letu se je na-
daljevala obnova fasade na 
cerkveni ladji, prezbiteri-
ju in zakristiji, s čemer je 
obnova celotne zunanjo-
sti cerkve zaključena. Ob-
čina Krško je z odkupom 
in ureditvijo enega hektar-
ja zemljišča v okolici cer-
kve, kulturnemu spomeniku 
vdahnila razgledno turistič-
no vrednost, v upanju, da jo 
turistični delavci in agencije 
izkoristijo in negujejo.

Konservatorka Alenka Žele-
znik iz ZVKD SOE Ljubljana 
je zapisala: »S sanacijskimi 
in obnovitvenimi posegi pre-
teklih let je bilo preprečeno 

propadanje in s tem posle-
dično povezana izguba spo-
meniških lastnosti enotno za-
snovane baročne arhitekture 
z izjemnimi likovnimi in spo-
meniškimi prvinami 17. stole-
tja ter za čas konca 19. sto-
letja značilnimi predelavami 
zunanjosti in notranjosti. Ob-
novljen baročni strop in ob-
novljena zunanjost cerkve, 
ki  sooblikuje  podobo stare-
ga mestnega jedra in je nelo-
čljiv del njegove  silhuete in  
govori o našem zavedanju o 
vrednosti in pomenu  kultur-
ne dediščine. Hkrati nas zave-
zuje, da bomo v prihodnje na-
daljevali z obnovitvenimi deli  
v notranjosti  cerkve in  s tem 
na najboljši način pokazali, da 
znamo zgledno skrbeti za de-
diščino naših prednikov.«

Cerkev�sv.�Rozalije

Izjemna sezona na bazenu Brestanica
Zaradi nizkih temperatur ozračja se je v sredo, 8. septembra, končala uspešna sezona na bazenu Bre-
stanica, saj je ohranjanje primerne temperature kopalne vode, po ocenah najemnika in lastnika objek-
ta, povsem neracionalno. 

prvič odprl svoja vrata, se je 
na bazenu Brestanica okopa-
lo več kot 10.200 kopalcev, 
kar je 3000 obiskovalcev več 
v primerjavi s preteklo se-
zono. Ocenjujemo, da se je 
vseh dogodkov skupaj in ko-
palcev v letošnji sezoni ude-
ležilo več kot 20.000 obisko-
valcev, kar je za 43 % več kot 
v sezoni 2009, kljub temu, da 
je bila sezona 2010 za mesec 
krajša. V ogrevanem bazenu 
in dogodkih, ki so se odvijali v 
samem kompleksu, teh se je 
zvrstilo kar 62, so svoj prosti 
čas preživljale družine, mla-
dostniki in šolarji. Organizira-
ni so bili športni dogodki igre 
brez meja, tradicionalni pole-

tni športni vikendi, katerih se 
je udeležilo 300 športnikov, v 
letošnji sezoni je bila uvedena 
tudi vodna aerobika pod stro-
kovnim vodstvom, organizira-
ni so bili ogledi svetovnega pr-
venstva v nogometu in košarki 
in hoja po vrvi za najmlajše. 

Poleg športnih so se na baze-
nu Brestanica odvijali tudi za-
bavni in kulturni dogodki, ki so 
se pričeli s festivalom za mla-
de – Šrot, potekale so zaba-
ve z moderno glasbo, filmski 
večeri, Mladinski center Kr-
ško je organiziral žur pod 18, 
nastopili so komiki, organizi-
ran je bil izjemno obiskan po-
let z balonom, dvakrat teden-

sko je potekalo nočno kopanje 
v izjemnem vzdušju, ki ga pri-
čara nova infrastruktura. Po-
leg obiskovalcev dogodkov in 
kopalcev je bazen Brestani-
ca gostil tudi plavalce Plaval-
nega kluba Celulozar, Triatlon 
kluba Krško, plavalce kluba 
Multisport in pa Roka Kerina. 
Tako je bazen Brestanica nu-
dil odlične pogoje za trening 
več kot 50 športnikom in 40 
rekreativnim plavalcem. Ob 
končani sezoni bi se radi za-
hvalili vsem obiskovalcem za 
obisk in posebej najbljižnjim 
stanovalcem bazenskega kom-
pleksa za strpno in potrpežlji-
vo sodelovanje. Hvala, se vidi-
mo v sezoni 2011.

Uspešen zaključek akcije 
»Prvi šolski dnevi«

Dan brez avtomobila v Krškem

Prenovljen odsek ceste 
Srebotno – Bohor

Svečana�otvoritev�ceste

Obiskala nas je 15-članska 
delegacija iz Romunije

Romunska�delegacija�pred�NEK
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Spoštovani! 
Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepre-
čevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo 
krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko poma-
gamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev 
človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdra-
vstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske 
lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

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, Bizeljska cesta 45

Vljudno vabljeni! Carl Orff

Petek, 1. oktobra 2010, ob 20. uri, Kulturni dom Krško 
Sobota, 2. oktobra 2010, ob 20. uri, Športna Dvorana Gimnazije Litija

Vabimo vas na izjemen 
glasbeni dogodek!

NEMŠKI SIMFONIČNI ORKESTER COLLEGIUM MUSICUM POTSDAM, ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA, MEPZ VIVA BREŽICE, 
NIKOLAJEV OTROŠKI ZBOR IN MLADINSKI ZBOR OŠ ŠMARTNO, 
SOLISTI URŠKA ŽIŽEK - SOPRAN, ANDREJ DEBEVEC - TENOR, JOŽE VIDIC - BARITON
DIRIGENTKE ZBOROV - HELENA FOJKAR ZUPANČIČ, SIMONA ROŽMAN STRNAD, KLAVDIJA ZUPANČIČ, SELMA GRADIŠEK

DIRIGENT - KNUT ANDREAS, NEMČIJA

CENA VSTOPNIC: ODRASLI 15 €, OTROCI (DO 15 LET) 10 €
PRODAJNA MESTA: ZA KONCERT V KRŠKEM: KULTURNI DOM KRŠKO (INFO - 07 488 01 90, BLAGAJNA - 07 488 01 94),  
JSKD – OBMOČNA IZPOSTAVA BREŽICE (07 4990 650/651, OI.BREZICE@JSKD.SI)
ZA KONCERT V LITIJI: WWW.LITIJA.ORG (INFO - 040 815 877), KNJIŽNICA LITIJA, KNJIŽNICA ŠMARTNO PRI LITIJI

Zavarovalnica Triglav d.d. – Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. – Gradbena mehanizacija in prevozništvo, Požun Jože s.p. – E-STIL d.o.o. – 
Gostilna penzion Les, Les Nasta s.p. – Vulkanizerstvo Štingl, Jadranka Štingl s.p. – Kmetija Kerin, Krško – ARtisk, Aleksander Rožman s.p. –  Ambient d.o.o.  –

SL-inženiring Boršt d.o.o. – Parna pekarna pri Pegamu, Keržan Franc s.p., Cerklje ob Krki –  Lekarna Pogačnik, Darja Pogačnik s.p. – Župnija Litija

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

JGZ Letalski center Cerklje ob Krki in Aeroklub Posavje sta v so-
boto, 11. septembra, pripravila dan odprtih vrat. Obiskovalci so si 
lahko ogledali letala, prostore in objekte, ki so namenjeni za de-
lovanje Letalskega centra in Aerokluba Posavje. Predstavljalo se 
je 13 športnih, akrobatskih, ultra lahkih, jadralnih in motornih le-
tal, sodelovali so tudi balonarji in padalci, ki so pripravili nastop.

Dan odprtih vrat 
je bil namenjen 
tudi krstu dveh 
novih letal, ki bo-
sta pripomogli k 
uresničitvi ciljev 
Letalskega cen-
tra. Ti so, kot je 
dejal v.d. direk-
torja Cvetko Da-
ničič, »razvoj tu-
rizma, športnega 
letalstva in večje povezanosti regije«.  Dneva odprtih vrat se je 
udeležil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je pozdravil 
vse obiskovalce letalskega centra, in dejal, da ga veseli, da je 
po 10 letih prizadevanj zavod polno zaživel. Javni gospodarski 
zavod Letalski center Cerklje ob Krki s svojo dejavnostjo pred-
stavlja dodatno turistično ponudbo v brežiški občini in pot k ra-
zvoju civilnega letalstva.

Sekcija Aerokluba Posavje, Padalska šola PARASS, je v soboto po-
delila priznanja za nove licence. Med številčno skupino padal-
cev sta priznanje prejela Davor Guček, ki je pridobil mednaro-
dno licenco, ter pilot Boris Resman, ki padalcem vsa leta nudi 
logistično podporo. Po končanem uradnem delu se je srečanje 
ljubiteljev letalstva nadaljevalo s panoramskimi vožnjami, živo 
glasbo in uživanjem v lepem sobotnem popoldnevu. 

Trajne označbe arheoloških 
izkopanin in označitev me-
stnih znamenitosti 
V mestu so potekala in še po-
tekajo dela za stalno označi-
tev pomembnih arheoloških 
izkopanin in zgodovinskih 
objektov, ki so bila zaradi 
strokovnih in tehničnih re-
šitev lahko izvedena šele po 
končni ureditvi mesta. Na-
čin trajne označitve arheolo-
ških izkopanin je rezultat do-
govorov različnih strokovnih 
služb – arheologov, Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, 
zgodovinarjev in arhitektov, 
ki so morali pri iskanju reši-
tve uskladiti številne zahte-
ve. Zaradi tehnične narave 
izvedbe označitev na mestu 
najdb je bilo torej mogoče 
urediti označbe šele po kon-
čanih glavnih delih na ulici. 
Dela so potekala (nekatera še 
potekajo) na lokacijah na Ce-
sti prvih borcev (cestišče in 
pločnik pred stavbo sodišča in 
cestišče pri gradu) in na Kržič-
nikovi ulici (označitev arheo-
loških izkopanin z granitnimi 
kockami) ter še na 17-tih lo-

Občina Brežice skrbi za ure-
jenost cest v občini in temu 
nameni velik del proračun-
skih sredstev, saj urejene ce-
ste predstavljajo boljšo do-
stopnost do domov in ostalih 
krajev, s tem pa tudi večjo 
povezanost občanom. V po-
letnih mesecih so se pričele 
številne investicije, ki se na-
daljujejo tudi v mesecu sep-
tembru. 

Kaj se dogaja v mestu?
Občina Brežice v zadnjih treh letih intenzivno vlaga sredstva v ureditev mestnega jedra Brežic. Zadnji 
del investicije, ki je namenjena višji kakovosti bivanja in turistične ponudbe mesta, predstavlja projekt 
»Vodenje čez mesto«, v sklopu katerega bodo označene zgodovinske stavbe in arheološke izkopanine v 
mestu. V preteklih dneh smo se srečevali s vprašanji občanov, katera dela potekajo v mestu in zakaj se 
spet urejajo pločniki in cestišče.

kacijah, kjer so postavljene 
table. Table so opremljene s 
fotografijami stavb in objek-
tov ter opisom v slovenskem, 
angleškem, nemškem in ita-
lijanskem jeziku. Označene 
znamenitosti razširjajo turi-
stično ponudbo mesta in do-
polnjujejo urejeno podobo 
temeljito prenovljenega me-
stnega jedra. 

Ureditev starega mestnega 
jedra sestavlja 13 »podppro-
jektov«
Investicija »Vodenje čez me-
sto« predstavlja enega iz-
med podprojektov operacije 
»Ureditev starega mestnega 
jedra«, ki se je pričela l. 2008 
in v okviru katere so bili iz-
vedeni naslednji podprojekti: 
talna in vertikalna signaliza-
cija pri OŠ Brežice, ureditev 
javne razsvetljave in pločni-
ka na Bizeljski cesti, ureditev 
grajskega parka, ureditev no-
tranje fasade v mestni hiši, 
izgradnja nadvoza Brežice in 
ureditev ulic in parkirišč (del 
Levstikove in Črnelčeve ulice, 
parkirišča pri ZD Brežice, Uli-

ca stare pravde, ulica Pod ob-
zidjem). V sklopu podprojek-
ta »Vodenje čez mesto« pa 
so bila poleg trajne označbe 
arheoloških izkopanin in me-
stnih znamenitosti izvedena 
še naslednja dela - projektna 
dokumentacija oz. idejni pro-
jekt za začasno umestitev te-
ras v mestu, postavitev 160 
uličnih oznak, označitev dre-
vesnih vrst v grajskem parku 
in arheološka razstava – pred-
stavitev obzidja. 

Kmalu v mestu tudi parko-
mati 
V mesecu juliju 2010 so bili 
speljani vsi potrebni postop-
ki, ki omogočajo postavitev 
parkomatov na Cesti prvih 
borcev v Brežicah. Trenutno 
tečejo postopki za izbiro iz-
vajalca postavitve parkoma-
tov - ko bodo izbrani ustrezni 
parkomati, se bodo dokonč-
no določile tudi lokacije po-
stavitve, za katere mora 
soglasje izdati Zavod za var-
stvo kulturne dediščine. Sle-
di še prilagoditev prometne 
signalizacije (označitev par-
kirne cone s talno oznako, 
prometni znaki, priprava 
dovolilnic). Večjih gradbe-
nih del ob postavitvi parko-
matov ne pričakujemo, saj 
so bile zaščitne cevi potreb-
ne za razvode ob izgradnji 
parkomatov, postavljene že 
ob drugih ureditvah na CPB v 
letih 2006 - 2008. Pričakuje-
mo, da bodo lahko parkoma-
ti začeli delovati novembra 
letos, če bo vreme dopušča-
lo zaris potrebne talne si-
gnalizacije.

17�tabel�označuje�mestne�
znamenitosti�v�4�jezikih.

Dan odprtih vrat JGZ Letalski 
center Cerklje ob Krki in 
Aerokluba Posavje

Obiskovalci�letalskega�centra

V KS Čatež ob Savi so se iz-
vedla dela na več odsekih 
v vasi Prilipe s preplastitvi-
jo ceste proti vodnemu za-
jetju. Občina Brežice je so-
financirala preplastitev v 
višini 41.667 evrov, osta-
la sredstva za investicije je 
zagotovila KS Čatež ob Savi. 
Izvedena dela je opravilo 
podjetje KOP Brežice d.d. 
V KS Pišece je bila obnovlje-
na javna pot na odseku JP 
št. 526900 Žgalin-Rožman v 
dolžini 600 m, Občina je za 
investicijo zagotovila sred-
stva v višini 22.324 evrov. 
Prav tako so se pričela dela 
na cestnem odseku Suhadol 
– Verstovšek, JP 527041 Pa-
vlova vas – Suhadol v dolži-
ni 600 m, ki jih izvaja pod-
jetje Kunej Karl. K izvedbi 
je Občina Brežice prispeva-

la 27.675 evrov. V KS Velika 
Dolina potekajo dela obnove 
na javni poti Cirnik-Koritno 
(izvajalec je podjetje RE-
FORMA d.o.o), Občina Bre-
žice je za projekt namenila 
20.163 evrov. Krajani Velike 
Doline se bodo vozili po ob-
novljenih odsekih cest Mala 
Dolina in Ribnica - Mala Do-
lina (občinska sredstva v vi-
šini 46.440 evrov, izvajalec 
del je podjetje KOP Brežice 

d.d). Na stavbi Krajevne sku-
pnosti Velika Dolina poteka-
jo obnovitvena dela, ki jih 
izvaja podjetje Fomes grad-
beništvo d.o.o. (višina sofi-
nanciranih sredstev s stra-
ni Občine je 13.176 evrov). 
Prav tako je KS Velika Dolina 
izvedla obnovo odseka javne 
poti št. 024151, Ponikve – Su-
banov mlin (Občina Brežice 
je sofinancirala dela v višini 
14.506 evrov). 

Investicije po krajevnih 
skupnostih se nadaljujejo

Prilipe�–�preplastitev�
skozi�naselje�Prilipe�proti�
vodnemu�zajetju�nad�
vasjo�Prilipe.

Odsek�ceste�Suhadol-
Verstovšek�v�KS�Pišece

Ponikve�-�Subanov�mlin

Občina Brežice v septembru nadaljuje z izvajanjem številnih manjših investicij po krajevnih skupno-
stih. V tem tednu bodo krajani Sromelj pripravili otvoritev moderniziranih odsekov cest, novih pridobi-
tev pa se veselijo tudi na Bizeljskem, v Pišecah, Prilipah in na Veliki Dolini. 
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Redna seja Kreditnega odbora 
Garancijske sheme posavje
Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti se je udeležila re-
dne seje Kreditnega odbora Garancijske sheme Posavje. Na 
podlagi splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Po-
savja, sklepa Upravnega odbora RRA Posavje ter s soglasjem 
občine Sevnica ter ostalimi posavskimi občinami je Regional-
na razvojna agencija Posavje  objavila Javni razpis za dolgo-
ročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji z garan-
cijami za leto 2010 v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim 
skladom ter z bankami. Predmet tega razpisa so posredni dol-
goročni investicijski krediti z garancijami RRA mikro, malim 
in srednje velikim podjetjem in samostojnim podjetnikom.
Za kredite Regionalna razvojna agencija dodeljuje garanci-
je v višini od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obresti, ven-
dar garancija ne more presegati 48.000,00 EUR. Krediti in 
garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri 
ima prosilec svoj sedež. Rok za prijavo je odprt od dneva ob-
jave razpisa do objave spremembe oz. novega razpisa. Člani 
upravnega odbora so obravnavali že prispelo vlogo za odo-
britev kredita in garancije za posojilo za sevniško podjetje, 
kateremu je bila v skladu z razpisnimi pogoji tudi odobrena. 

Občinske ceste na območju 
občine Sevnica
S koncem poletja 
se zaključujejo tudi 
nekateri večji inve-
sticijski projekti na 
občinskih cestah na 
območju občine, na 
katerih so bile v zim-
skih in pomladnih 
mesecih zapore, ob-
vozi ter seveda tudi  
prah in blato. Gre za 
investicije celovitih 
ureditvenih del na 
odsekih lokalnih cest od Hinjc do Krmelja, od Lončarjeve-
ga dola do Podvrha, na Studencu, Češnjicah ter v Zabukovju 
in na Drožanjski cesti. Vsi navedeni odseki so praktično do-
končani in na njih potekajo prevzemne aktivnosti oziroma 
zaključna dela. S tem se zaključuje tudi precej velik inve-
sticijski sklop realizacije proračuna Občine Sevnica, ki je v 
pretežni meri vezan na sredstva iz državnih oziroma evrop-
skih virov, pridobljene na razpisih. Dejstvo je, da se ob tako 
kompleksnih projektih pojavlja tudi nemalo okoliščin in spre-
mljevalnih zahtev, ki morda prvotno niso bile dovolj natanč-
no predvidene in imajo za posledico zamude in negodovanja 
uporabnikov ter mejašev in tudi dodatne stroške. Vsekakor 
je potrebno poudariti, da takšnih posegov, brez sodelova-
nja krajanov, zlasti neposrednih lastnikov zemljišč ob tra-
sah cest, ne bi bili mogoči in za to se tudi ob tej priložnosti 
zahvaljujemo vsem in vam želimo varno ter prijetno upora-
bo pridobitev oziroma življenje ob njih. 

Cesta�Lončarjev�Dol�–�Podvrh

� fotografije:�arhiv�Občine�Sevnica

Rekonstrukcija lokalne 
ceste Grahovica – Vrh nad 
Boštanjem
Občina Sevnica je s podjetjem Nivo, d.d., Celje, podpisa-
la pogodbo za izvedbo del na projektu rekonstrukcija lokal-
ne ceste Grahovica – Vrh nad Boštanjem, ki bo sofinanciran 
s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regional-
no politiko. Vrednost projekta je 93.700,00 EUR in obsega 
rekonstrukcijo lokalne ceste Boštanj – Vrh nad Boštanjem, v 
dolžini 830 m. Dela se bodo pričela izvajati v sredini mese-
ca septembra in se bodo zaključila v mesecu oktobru 2010.

Gradbena dela na cestiščih 
skozi Sevnico
Zaključni fazi se bližajo gradbena dela druge etape rekonstruk-
cije regionalne ceste v centru Sevnice, ki predstavljajo posege 
za celovito ureditev 500 metrov dolgega odseka Kvedrove in Pre-
šernove ceste od Ajdovca do Magica. Posegi zajemajo, praktično 
že izvedene preureditve vseh komunalnih vodov, izgradnjo nove-

ga odseka fekalne kanalizacije, ureditve meteornega odvodnja-
vanja in javne razsvetljave, izgradnjo krožišča, ureditev vozišča 
regionalne ceste, vseh dovozov in mejnih površin ter površin za 
pešce in kolesarje, vključno z izvedbo dveh semaforiziranih pre-
hodov za pešce pri Lisci in knjižnici. Projektna dokumentacija za 
investicijski projekt, katerega pogodbena vrednost znaša okrogel 
milijon evrov, je bila usklajena tudi z gradnjo trgovskega centra 
Spar in poslovnega objekta Savaavto ter s številnimi pogoji ob-
stoječih poslovnih dejavnosti in lastnikov zemljišč ob trasi po-
segov. Investicijo financirata Občina Sevnica in Direkcija RS za 
ceste, vsak do ene polovice. Projektant je bilo podjetje Lineal 
d.o.o. iz Maribora, izvajalec Kostak d.d. iz Krškega in nadzorni 
inženir Zil inženiring d.d. iz Ljubljane. Pogodbeni rok dokonča-
nja investicije je december letošnjega leta.

Gradbena�dela�druge�etape�rekonstrukcije�regionalne�
ceste�v�centru�Sevnice

Cestna odseka Polje - Cirje in 
Špitalar – Guček  
Ureja se cestni odsek Polje - Cirje v dolžini 395 metrov in ob-
sega zemeljska dela, odvodnjavanje, pripravo utrjene nosil-
ne tamponske podlage za izvedbo asfaltnega vozišča in muld 
ter ureditev bankin. Pripravo vozišča za asfaltiranje je izve-
del izvajalec Gradnje Špitalar, Špitalar Vinko s.p. Priprava 
vozišča je financirana s strani krajanov. Asfalterska dela so 
financirana s strani občine Laško. Celotna vrednost investi-
cije znaša 21.000,00 EUR. Novo podobo je dobil cestni odsek 
Špitalar - Guček v dolžini 440 metrov in obsega zemeljska 
dela, odvodnjavanje, pripravo nosilne tamponske podlage za 
izvedbo asfaltnega vozišča in muld ter ureditev bankin. Pri-
pravo vozišča za asfaltiranje je izvedel izvajalec Ferdinand 
Hercog s.p. Priprava vozišča je financirana s strani krajanov. 
Asfaltiranje je izvedel izvajalec Asfalt Kovač d.o.o. Asfalt je 
financirala Krajevna skupnost Jurklošter. Celotna vrednost 
investicije znaša 21.000,00 EUR. Urejeni cesti bosta izbolj-
šali kvaliteto življenja pod Lisco.

Vodovod Zagradec
V zaselku Zagradec pri Blanci je bilo zgrajenega okrog 1300 
metrov glavnega in sekundarnega vodovoda. V vasi je bil po-
stavljen hidrant in glavni jašek, obnovljenih pa je bilo tudi 
7 hišnih priključkov. S tem so uporabniki, ki so bili vezani na 
stari sistem, priključeni na vodovodni sistem Blanca. Vre-
dnost del, skupaj z obnovljenimi hišnimi priključki, znaša 
25.000,00 EUR. Dela so v zaključni fazi. 

Otvoritev večnamenskega 
doma v Zabukovju
V Zabukovju je 
potekala slove-
sna otvoritev no-
vega večnamen-
skega doma. Dom 
so simbolno odprli 
in predali namenu 
predsednik Kra-
jevne skupnosti 
Janez Podlesnik, 
predsedniki dru-
gih društev in žu-
pan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk. 
V kulturnem pro-
gramu so nastopili ansambel Jasmin, Šentlenartski pobje, 
Šentlenartski smrkci ter vokalna skupina Jarica. Nov več-
namenski objekt je bil zgrajen na temeljih stare porušene 
šole Zabukovje, katera je nehala delovati leta 1985. Vse do 
leta 2004 je bila neuporabljena, saj je bila nevarna. Leta 
2004 so se začele priprave na rušitev objekta, ki je bil po-
rušen v letu 2005. V tem letu se je začela tudi gradnja no-
vega objekta, večnamenskega doma Zabukovje. Leta 2007 
je dobil streho, v letih 2007/2008 pa so že potekala inštala-
terska dela, leta 2009 notranja ureditev objekta, tlaki, ome-
ti, fino montaže instalacijskih naprav, oprema kotlovnice in 
toplotnih naprav, v letošnjem letu pa je sledila še izdelava 
termoizolacijske fasade, montaža svetlobnih teles v prosto-
rih in zunanja ureditev. Kulturno društvo Franc Požun Zabu-
kovje je iz lastnih sredstev in sredstev pridobljenih na raz-
pisu Javnega sklada kupilo 200 stolov, 10 reflektorjev z vso 
opremo, karnise ter zavese za oder in projektor z vso opre-
mo. Občina Sevnica in Krajevna Skupnost Zabukovje sta v 
svojih letnih proračunih tekom let zagotavljala sredstva. Fa-
zna gradnja objekta po letih je bila potrebna, da so se lahko 
nemoteno in vzporedno izvajali še ostali projekti v Krajev-
ni skupnosti Zabukovje. Celotna vrednost investicije v vseh 
letih izgradnje znaša 440 tisoč EUR. 

Nov�večnamenski�dom�v�Zabukovju,�
ki�je�zgrajen�na�temeljih�stare�
porušene�šole

Obnova Lutrovske kleti
V Lutrovski kleti, 
kjer trenutno po-
teka obnova fresk, 
se je ponovno se-
stala skupina, ki 
koordinira celo-
tno obnovo. Poleg 
skrbnika projek-
ta Zavoda za kul-
turo, šport, turi-
zem in mladinske 
dejavnosti Sevni-
ca ter predstav-
nic investitorja Občine Sevnica, so se sestanka udeležili še 
predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Resta-
vratorskega centra, ki je tudi izvajalec del. Cilj sestanka je 
bil predvsem določitev vseh potrebnih ureditev za vzposta-
vitev primernih pogojev v Lutrovski kleti, ki bi omogočali 
trajno sanacijo fresk. Poročilo Gradbenega inštituta ZRMK o 
pregledu vlage v nosilnem zidovju zgradbe »Lutrovska klet« 
v Sevnici s predlogom za izvedbo sanacije, ki je bilo nareje-
no v avgustu, je predvidelo, da je za zmanjšanje vlage v zi-
dovju potrebno izvesti drenažo in odvodnjavanje, sanacijo 
notranjega in fasadnega ometa ter omogočiti ustrezno zra-
čenje prostora. Omenjena dela bo potrebno urediti vzpore-
dno z restavriranjem samih fresk, ki je že v polnem teku in 
bo predvidoma končano v letu 2011.

V�Lutrovski�kleti�trenutno�poteka�
obnova�fresk

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A 
in 70/08 – ZVO-1B), 9. in 37. člena Statuta Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo) in po sklepu župana Občine Sevnica, št. 35005-
0002/2005 z dne 13.09.2010, bo organizirana

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 

in Okoljskega poročila

Javna razgrnitev bo potekala v času od
ponedeljka, 20.09.2010, do srede, 03.11.2010,

v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih ur. Na sedežih 
krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zida-
nem Mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in 
Zabukovje, bo razgrnjen odlok dopolnjenega osnutka in iz-
vedbene karte za območje posamezne krajevne skupnosti.

Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.
obcina-sevnica.si.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in Okoljske-
ga poročila bodo potekale po posameznih krajevnih sku-
pnostih po naslednjem razporedu:

ponedeljek, 4.10.2010: 
• ob 16.00 uri: KS ŠENTJANŽ - v sejni sobi KS Šentjanž, 

Šentjanž 22, 8297 Šentjanž,
• ob 19.00 uri: KS LOKA - v dvorani Kulturnega doma Loka, 

Loka 43, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, 
 
torek, 5.10.2010:
• ob 16.00 uri: KS ZABUKOVJE - v sejni sobi GD Zabukov-

je, Zabukovje 16/d, 8292 Zabukovje,  
• ob 19.00 uri: KS BLANCA - v sejni sobi KS Blanca, Blan-

ca 24, 8283 Blanca,

sreda, 6.10.2010:
• ob 16.00 uri: KS PRIMOŽ - v stari šoli na Primožu, Primož 

6, 8293 Studenec,
• ob 19.00 uri: KS STUDENEC - v kulturni dvorani GD Stu-

denec, Studenec 43, 8293 Studenec, 

torek, 12.10.2010:
• ob 16.00 uri: KS TRŽIŠČE - v prostorih Lovske družine Tr-

žišče, Tržišče 23, 8295 Tržišče,
• ob 19.00 uri: KS KRMELJ - v Kulturnem domu Svoboda 

Krmelj, Krmelj 54, 8296 Krmelj,

sreda, 13.10.2010:
• ob 17.00 uri: KS SEVNICA - v kulturni dvorani GD Sevni-

ca, Kvedrova c. 25, 8290 Sevnica,
 
četrtek, 14.10.2010:
• ob 17.00 uri: KS BOŠTANJ - v kulturni dvorani TVD Parti-

zan, Boštanj 31, 8294 Boštanj.

V času javne razgrnitve in obravnav dopolnjenega osnut-
ka OPN in Okoljskega poročila, lahko svoje pripombe in 
predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije 
in posamezniki. 

Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni 
obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in 
predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka javne 
razgrnitve, ter preko elektronskega obrazca na naslov: 
obcina.sevnica@siol.net.

Občina Sevnica po preučila pripombe in predloge javno-
sti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na sple-
tni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si in na 
oglasni deski Občine Sevnica.
� OBČINA�SEVNICA
� Oddelek�za�okolje�in�prostor
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GLOBOKO�–�Poročali�smo�že,�da�sta�na�svetovnih�igrah�
borilnih�športov�na�Kitajskem�tekmovalca�iz� �Društva�
borilnih� veščin� Katana� Matic� Derenda� in� Andrejka�
Ferenčak�osvojila�bron.�1.�septembra�so�njima,�trenerju�
Gorazdu�Kostevcu�in�sodniku�na�igrah�Stanetu�Preskarju�
v�domačem�okolju�pripravili�sprejem.�Nagovorili�so�jih�
brežiški� župan� Ivan�Molan,�predsednik� Športne�zveze�
Brežice� Stane� Tomše,� predsednik� KS�Artiče� Slobodan�
Ivanović�in�predsednik�KS�Čatež�ob�Savi�Anton�Petrič.�
Besedo�pa�so�dobili�tudi�Ferenčakova,�Derenda,�Kostevc�
in�Preskar,�ki�so�zbranim�vsak�s�svojega�zornega�kota�
opisali�doživetja�v�Pekingu.�M.�K.

SKOPICE - Športno društvo 
Skopice je 11. septembra z 
veliko prireditvijo obeleži-
lo 25. obletnico delovanja 
društva. Že v popoldanskih 
urah so pripravili zabavne 
športne igre, na katerih se 
je v petih disciplinah pome-
rilo šest ekip: Skopice, Kr-
ška vas, Boršt, Cundrovec, 
MC Brežice in Polska kuhna. 
Osrednjega dela prireditve 
se je udeležil tudi brežiški 
župan Ivan Molan, nato pa 
so se zvrstili nastopi Vesne 
Krapež, Posavskih fantov in 
Pop designa, manjkal ni niti 
bogat srečelov.

Kot pravi predsednik ŠD Sko-
pice Franci Žibert, so osre-
dnje aktivnosti približno 
100-članskega društva prire-
janje turnirjev v malem no-
gometu, namiznem tenisu in 
kartanju, vsako leto organi-
zirajo tudi prvomajske igre, 
izlete … Zgledno sodelujejo 

25-letnica ŠD Skopice

Na�zabavnih�športnih�igrah�ni�manjkalo�smeha.

izide oktobra

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

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

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

zaščitnim ovitkom.

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

Prednaročniška cena: 35 €
Redna cena: 42 €

Dostava na stroške založbe

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
Brežice - stoletje na razglednicah

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Športno društvo Kostanjevi-
ca na Krki je 12. septembra 
uspešno spravilo pod streho 
tradicionalni 25. Kostanjevi-
ški tek. Lepo vreme je pri-
vabilo rekordno število ude-
ležencev iz vse Slovenije, 
skupaj so jih našteli kar 289, 
od tega se je 208 tekačev po-
dalo na najdaljšo, 9 km dol-
go razdaljo. V mlajših kate-
gorijah je na razdaljah 250, 
500 in 1000 m tekmovalo 67 
otrok do 15 let, na pohod pa 
se je odpravilo 14 udeležen-
cev. Tekači so sicer nastopili 
v 26 starostnih kategorijah. 

Na 9 kilometra dolgi progi je 
bil z novim rekordom proge 
(30:05) najhitrejši Jan Bre-
znik (FIT Brežice) pred Ma-
tejem Samidejem (AK Sevni-
ca) in Severinom Ogrizkom 
(MNZ), domačin Janez Po-
lovič je bil sedmi. V ženski 
kategoriji je prav tako z no-
vim rekordom (35:22) zmaga-
la Darja Kokalj (ŠD Lončar), 
druga je bila Mateja Šuštar-
šič (AK Portovald NM), tretja 
pa šele 11-letna Karin Ferlin 

Skoraj 300 tekačev na 
25. Kostanjeviškem teku

(AK Sevnica). Pokal občine 
Kostanjevica je na 9 km dol-
gi progi v kategoriji moških 
do 30 let osvojil Marko Bu-
čar pred bratom Gregorjem, 
v kategoriji moških nad 30 let 
je zmagal Polovič, drugi je bil 
Matjaž Drmaž, tretji pa Ma-
tjaž Bohinc. Pri ženskah je 
edina premagala progo Joži-
ca Muhič. 

Iz leta v leto bolj zanimivi so 
boji v mlajših kategorijah. Dve 
tretjini udeležencev je bilo iz 
OŠ in vrtca Kostanjevica, osta-
li pa so bili iz Blance, Sevni-
ce, Vrhnike, Radeč, Šentjerne-
ja, Trebnjega in Novega mesta. 
V sklopu prireditve je Zavod 
Otok organizirali mestni se-
jem, na katerem so se pred-
stavili rokodelci. 

Štart�teka�na�9�km
s krajevno skupnostjo, ki jim 
bo letos zagotovila prosto-
re v večnamenskem vaškem 
domu, gasilci in sosednjimi 
krajevnimi skupnostmi, v na-

črtu pa imajo tudi dokonč-
no ureditev okolice in hišice 
ob asfaltnem igrišču, ki so ga 
obnovili pred tremi leti
.� P.�P.

KRŠKO - Na Bledu je potekalo državno prvenstvo v olimpij-
skem triatlonu, ki so se ga zelo uspešno udeležili triatlonci 
Triatlon kluba Krško. Po zaslugi odličnega plavanja, kolesar-
jenja in teka je laskavi naslov državnega prvaka pripadel v 
zadnjih letih enemu najboljših triatloncev v Sloveniji Jaro-
slavu Kovačiču. Odličen rezultat sta dosegla tudi Darko Za-
kšek z absolutno 5. mestom v razvrstitvi za državno prven-
stvo, v svoji kategoriji pa je osvojil nehvaležno 4. mesto, 
ter Miran Abram, ki je v kategoriji člani 2 osvojil 2. mesto, 
v absolutni razvrstitvi pa 11. mesto. Za las se je medalja iz-
muznila veteranu Romanu Blatniku, ki je v kategoriji vete-
rani 4 osvojil 5. mesto. 

Članica Multisport kluba Krško Nina Mandl je osvojila 3. 
mesto med članicami ter absolutno 8. mesto, v mednarodni 
konkurenci U23 pa je osvojila 2. mesto.

Patricija Plazar 
državna prvakinja
RADEČE - Atletinja AK Rade-
če Patricija Plazar je v Ce-
lju postala državna prvakinja 
v teku na 800 m pri mlajših 
članicah, v teku na 400 m pa 
je osvojila 5. mesto. Patricija 
je v tem trenutku še starej-
ša mladinka in zato je zma-
ga med mlajšimi članicami še 
toliko več vredna. Zadnja šti-
ri leta najboljša atletinja AK 
Radeče. V tem obdobju je 
osvojila 30 medalj na držav-
nih prvenstvih, pokalih Slo-
venije in velikih atletskih mi-
tingih - 7 zlatih, 12 srebrnih 
in 11 bronastih medalj.

Kovačič državni prvak v 
olimpijskem triatlonu
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“Bistvo je očem nevidno,” je v zgodbi o Ma-
lem princu zapisal Saint-Exupéry. S svojimi 
vrtovi in cvetočimi balkoni resda razveselju-
jete mimoidoče, sosede, prijatelje, znance, a 
bistvo ostaja vaše. Vsi vrtovi in vsak vaš cvet 
posebej govorijo svojo zgodbo: o neki ljubez-
ni, predanosti, posvečenem času, morda tudi 
žalosti, razočaranju, bolečini, o navihani ra-
dovednosti in trdni volji, da se svet vrti dalje. 

Za vse tiste, ki nam pravite, da vas je strah 
začeti s svojim okrasnim ali zelenjavnim vr-
tom – pravi čas za začetek bo takrat, ko boste 
začutili, da to potrebujete. Vaš okrasni vrt in 
vaš balkon bosta še en majhen svet, kjer se 
lahko izrazite: morda bo ta svet bolj pisan in 
živahen, morda bolj umirjen, morda bolj pri-
jazen naravnim odtenkom, morda pa imate 
radi oblike in vrste, ki izstopajo in opozarjajo 
nase? Ta majhni svet je vaš in s trudom ter 
novimi znanji ali obujenimi starimi pravili 
sobivanja z naravo, bo ta majhen svet postal 
velik del vašega življenja. 

Takšen, pomemben del življenja, preds-
tavlja cvetje tudi za vse, ki se pridružujete 
naši akciji in izboru za Najlepši vrt in balkon 
Posavja 2010. Terezija Dvornik iz Rigonc 
in Milan Colner iz Podbočja delita svoje ve-
selje z nami: Terezija je svoj vrt poimenovala 
Cvetje mojega doma, Milan pa Ptičji spev. 
Svet postane kar bolj prijazen ob pogledu na 
zeleni svet Konrada Ajstra iz Krške vasi, kjer 
se ves trud ljubiteljskega vrtnarja tako nara-
vno zlije z okolico in vodo. Voda pa je magična 
beseda tudi za Vesno Godler iz Dobove, ki 
nam je poslala slike svoje Vodne pomiritve. 
Cvetje vsekakor polepša naš vsakdan, mar-
sikdo tako že dolga leta skrbi, da cvetje raz-
veseljuje tudi sokrajane, takšna je tudi Štefka 
Kovačič z Lok pri Leskovcu, da cvetje res 

bistveno polepša balkon stanovanjske hiše 
ali bloka, pa se strinjata tudi Betka Jontez iz 
Budne vasi in Anica Najger iz Bizeljske vasi, 
ki sta nam poslali fotografije svojih, z rožami 
okrašenih balkonov, Anica pa tudi fotogra-
fijo svojega vrta. Betka je balkon poimeno-
vala Moje vsakodnevno veselje, Anica pa se 
je odločila za imena Aničin balkon in Aničin 
cvetoči vrt. 

S prijavami v izbor smo s 15. septembrom 
sicer zaključili, naše druženje pa se pravza-
prav šele začenja! Čaka nas veliko zanimivih 
in prijetnih trenutkov. Pa tudi koristnih vse-
bin seveda ne bo manjkalo, ker je pomembno, 
da ves čas nadgrajujemo svoje znanje. Pri 
tem nam bodo med drugimi pomagali tudi 
strokovnjaki iz celjske Šole za hortikulturo 
in vizualne umetnosti, ki ravno zaključujejo 
priprave na Prve dneve kaktusov in sukulent 
2010, kamor vabimo vse, ki vas zanimajo te 
zanimive in skromne rastline.

Do naslednjič vam želimo veliko jesenske-
ga sonca,

 Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Aničin cvetoči vrt

Cvetje mojega doma

Ptičji spev

Trenutki v vrtu Konrada AjstraMoje vsakodnevno veselje Vodna pomiritev

Okolica hiše Štefke Kovačič

I. DNEVI KAKTUSOV IN SUKULENT 2010

23. in 24. september 2010
9.00 – 18.00

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
(Vrtnarska šola Celje)

Največja razstava kaktej in sočnic na enem mestu 
ter zanimiva predavanja z delavnicami!

VLJUDNO VABLJENI!
Vstopnine ni!

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
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Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 

52.000 
rednih bralk
in bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 

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!

1. nagrada: 3x brezplačen obisk solarija
2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa
3. nagrada:  2x brezplačen obisk savne 

Geslo 18/2010 številke: 

ODPRIMO VRATA V SVET

Nagrade, ki jih podarja YURENA – ŠOLA TUJIH JEZIKOV, prej-
mejo:

1. nagrada: nahrbtnik Yurena: Lidija Geršak, Bistrica ob Sotli
2. nagrada: torbica za okoli pasu: Franci Gorenc, 

Kostanjevica na Krki 
3. nagrada: denarnica Yurena: Rozalija Černoga, Krško

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23.9.2010, 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

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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Poklicna gasilka enota Krško
Tovarniška ulica 19, 8270 Krško

objavlja prosti delovni mesti 
 

KANDIDAT ZA GASILCA
(GASILEC – ZAČETNIK)

Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljeni 
na Zavodu za zaposlovanje Krško, Sevnica in Brežice, 

ter na spletni strani  www.pge-krsko.si

Rok za prijavo je do vključno 22.09.2010!

FITNESS POŽUN, 
Titova 75, 8281 Senovo

Prireditve med 
16. in 29. septembrom

KAM V POSAVJU - 
WWW.POSAVJE.INFO

Četrtek, 16. 9.
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: posvet o tečaju ruskega jezika
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: potopino predavanje Luke Bre-

zavščka in Tanje Žnidarčič o Skandinaviji
• ob 19.00 v Knjižnici Brežice: predavanje odvetnika Ivana 

Kukarja iz Ljubljane na temo „Pokojninska reforma v luči 
dolgoročne vzdržnosti in socialne pravičnosti“

• ob 19.30 v galeriji Posavskega muzeja Brežice: odprtje raz-
stave „Slikarstvo in grafika Vladimirja Cedilnika“

Petek, 17. 9.
• ob 18.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar 

Jakac Kostanjevica na Krki: odprtje razstave Mirka Bra-
tuše „Hipokriti“

• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: poletni večer v parku 
z dobitnikom literarne nagrade Kresnik Tadejem Golobom

Sobota, 18. 9.
• ob 8.00 pred gostilno Šempeter v Bistrici ob Sotli: pohod 

štirih gradov – z Bistrice do Pišec in Podsrede
• ob 10.00 v MT Raka: izdelava drevesa za odlaganje nakita
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: športne igre
• od 16.00 dalje v MC Brežice: dan za akcijo – košarkarski 

turnir, ogledi MC in hostla, predstavitev jesenskih izobraže-
vanj, koncert Vesne Krapež in Mattea Barbiera, jam session

• ob 18.00 na gradu Raka: odprtje razstave rokodelskih iz-
delkov »Postani sam svoj mojster« (odprta še v nedeljo, 
19. 9., od 8.00 do 11.00 in od 16.00 do 19.00)

• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem: Anini glas-
beni večeri – Pevska skupina Lavrencij

• ob 19.30 v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 
koncert MePZ KUD Brežice, MePZ Josip Vrhovski iz Nede-
lišča in gosti iz Umaga

Nedelja, 19. 9.
• ob 14.00 v Ravnah: ogled prestavljene muzejske zbirke 

tehnične dediščine premogovnika Senovo
• ob 15.00 na Reštanju: odprtje obnovljene strojnice in izvo-

znega jaška kot vaškega prostora in ogled muzejske zbirke
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevni-
ca za september

Torek, 21. 9.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za september

• ob 18.00 v Kulturni dvorani Senovo: Disneyeva pravljica

Sreda, 22. 9.
• dopoldan v starem Krškem: dan brez avtomobila
• ob 15.00 v Bivaku Senovo: dan brez avtomobila
• od 16.00 dalje v prostorih Ljudske univerze Krško: dan 

Svetovalnega središča Posavje
• ob 17.00 v mali dvorani KD Krško: predavanje mag. Mitje 

Gasparija, ministra za razvoj in evropske zadeve, o izho-
dni strategiji Slovenije

Četrtek, 23. 9.
• ob 19.00 v mali dvorani KD Krško: predavanje mag. Andreja 

in Maje Trampuž „Partnerski odnos: radost ali nočna mora?“

Petek, 24. 9.
• ob 18.00 v MT Raka: večer družabnih iger 
• ob 20.00 v Klubu Zvezda: večer ob hrani, pijači ter pred-

stavitvi Španije

Sobota, 25. 9.
• ob 10.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško: seminar (Z)

motiviraj (se)
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: nemška delavnica
• ob 10.00 v MT Raka: eko delavnica
• ob 16.30 in ob 22.00 v dvorani MC Brežice: koncert sku-

pine Shyam
• ob 18.00 v Dvorani v parku v Krškem: unplugged sekcija

Ponedeljek, 27. 9.
• ob 19.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca – Skriti zaliv

Torek, 28. 9.
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: usposabljanje prostovoljcev za 

delo na projektu Nam se rola brez dog in alkohola
• ob 19.00 v Galeriji Krško: otvoritev slikarske razstave 

Urše Nine Cigler  
• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: Partljičeva kome-

dija „Čaj za dve“ v izvedbi gledališke skupine Smeh ni 
greh KD Orlica Pišece

Sreda, 29. 9.
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Pike Rajnar o 

EFT tehniki
• ob 20.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca – Skriti zaliv

*Prireditve ob prazniku občine Radeče 
so objavljene na strani 6.

Napovednik 
prireditev
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NEPREMIČNINE

Prodam hišo v Artičah, z zemlji-
ščem cca 2.500 m2 (vinograd, 
gozdiček, sadovnjak). Hiša je 
vseljiva takoj in delno opremlje-
na. Cena 89.000 €. 
Tel.: 051 357 334

Sromlje-Curnovec, prodamo vi-
kend z vinsko kletjo, 2 etaži, 
vinograd, 200 trt, lesen hram, 
voda, elektr., vpisano v z.k., 
skupaj 42 a. Tel.: 031 295 033

V okolici Sevnice prodamo manj-
šo kmetijo in parcelo za vikend. 
Tel.: 070 876 058

Na Senovem prodam večje 
2-sobno stanovanje, cena po do-
govoru. Tel.: 031 558 357

V okolici Krškega prodamo za-
zidljivo parcelo z vinogradom in 
vso dokumentacijo. Lepa sončna 
lega, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 616 209

Zabukovje nad Sevnico, starejša 
hiša, 210 m2 v etaži, voda, el., 
CK, z garažo, 2000 m2 zazidljivim 
zemljiščem, prodam za 24.100 
€. Tel.: 070 876 032

Prodam travnik v izmeri 42 arov. 
Je blizu Boršta in reke Krke. 
Tel.: 041 887 028

Prodam vinograd v Gazicah, 24 
arov, pol vinograd pol travnik, 
možnost gradnje; in kravo siv-
ko po teletu, dobra mlekarica. 
Tel.: 051 305 520 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Na Primorskem ugodno proda-
jam kmetijo (vinograd, gozd) 
ter vseljivo hišo in gospodarsko 
poslopje s stroji; vredno ogleda. 
Tel.: 041 475 290

Prodamo zemljišče 11,5 a, k.o. 
Loče, v postopku spremembe na-
membnosti v gradbeno. 
Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

Prodam gozd 4.639 m2 v Gaju pri 
Veliki Dolini. Cena 2 €/m2.

Oddam 3-sobno stanovanje v na-
jem. CK, priključki, apartmajsko 
urejeno, Obrežje, Jesenice na 
Dol. Stanovanje je tudi na pro-
daj. Tel.: 030 911 534

Po ugodni ceni oddam v sredi-
šču Mariboru dvema študentka-
ma dve sobi s kuhinjo. 
Tel.: 030 921 050 

Oddam delno opremljeno 1-sob-
no stanovanje v obtočju mestne-
ga prometa smer Brezovica pri 
Ljubljani. Tel.: 041 391 478 (po-
poldne)

Oddam 2-sobno stanovanje v 
nenaseljeni hiši na Sromljah, 10 
km iz Brežic, primerno za par ali 
manjšo družino. 
Tel.: 041 627 374

V centru Radeč oddamo v najem 
za daljše obdobje obnovljeno in 
opremljeno 1-sobno stanovanje 
(36 m2). Tel.: 031 475 054

V Dol. Boštanju oddam v najem 
stanovanjsko hišo. 
Tel.: 041 796 834

Stanovanje v nenaseljeni hiši 
v bližini Sevnice nudim ženski 

osebi, nekadilki ( z vrtom). Zelo 
ugodno. Tel.: 01 51 84 427 

Ženski oddam sobo s souporabo 
kopalnice in kuhinje. 
Tel.: 040 814 606

Zamenjam garsonjero v 4. nadstr 
ali kupim gars. ali enosobno sta-
novanje v pritličju v centru Sev-
nice (če je dvigalo lahko tudi v 1. 
nadstr.) Tel.: 041 590 144 

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA

Piaggio X8, 125 cc, l. 2004, Sco-
ter, 20.000 km, zlate barve, ni-
koli karamboliran, opravljen ser-
vis, registriran, cena 1.590 €; 
Sevnica. Tel.: 040 661 880

Prodam Ford Fiesto 1.25, l. 
1999, bele barve, ali zamenjam 
za traktor 30 - 40 KM. 
Tel.: 051 668 196

Prodam avto Polo 1.0, l. 1999, 
oktober, centralno zaklepanje, 
tehnično brezhiben, modre bar-
ve. Tel.: 031 717 624

Prodam poliestrski rečni čoln za 
več oseb za 450 €. 
Tel.: 031 339 162

Prodam zimske gume na plati-
ščih - 185/60/14, primerne za 
Seat Cordobo, Ibico ali Polo (5 
vijakov). Tel.: 041 590 383 

Ugodno prodam avtomobilsko 
prikolico, potrebna popravila in 
ponovne registracije. V zameno 

vzamem tudi meso domačih ži-
vali. Tel.: 041 690 280

Prodam vlečno kljuko za Vectro, 
cena ugodna. Tel.: 041 394 951

Prodam 4 platišča, 15 col, je-
klena, dobro ohranjena, original 
Mercedesova. Cena 60 €. 
Tel.: 07 49 76 102

Prodam 4 gume za Lado Nivo, 
zimske, stare 1 leto, na jeklenih 
platiščih Trenta 175/75/16 M + 
S. Tel.: 041 439 143 

Kupim motor Tomos, prodam pa 
alu platišča za Audi A3, original-
ne, 195/65/13, za letnik 1997 - 
2003. Tel.: 051 818 219

KMETIJSTVO, LES

Prodam prikolico original Muta 
kiper 350 s sedežem, zavoro 
in priključkom za stroj; skoraj 
nova. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 913 715 

Prodam IMT 533, l. 1977, nove 
gume, kabina, radio, nove vse 
luči, cena 3.200 €, in mini hima-
lajske koze, breje, cel trop, 100 
€/kom. Tel.: 051 779 135 

Traktor IMT 533 s kabino, pripra-
vljen za teh. pregled, nove luči, 
4 x nove gume, cena 3.100 €, in 
him. koze po 100 €/kom - pro-
dam; Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453

Prodam gorski trosilec hlevskega 
gnoja, kosilnico BCS - nizka kole-

sa, kosilnico SIP Buharca, ACME 
motor, traktor Tomo Vinkovič 
523, l. 86. Tel.: 051 496 012

Prodam traktor New Holand 
TD, 50-30-82 KM, pogon 4 x 4, l. 
6/2010, 24 del. ur, klima, z vso 
ostalo opremo, ugodno. 
Tel.: 041 923 192 

Prodam traktorsko kiper priko-
lico Tehnostroj, nosilnost 6 t., s 
povišanimi stranicami, l. 2010, 
2 x rabljeno, vsa ostala oprema; 
ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam traktor IMT 533 De Lux 
s kabino, l. 1979, registriran, 
3.740 del. ur, prvi lastnik, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 49 56 414 

Za tračno žago prodam dva gu-
mirana kolesa, premer 58 cm. 
Cena 70 €. Tel.: 03 56 81 101

Silokombajn, enovrstni, SK 80 S, 
znamke SIP, za koruzo, v dobrem 
stanju, prodam ali zamenjam za 
bikca. Tel.: 051 672 584

Prodam cirkular, štedilnik na 
drva, levo koleno večje kot meter 
v dolžino ter dve češnjeve oma-
re, starinske. Tel.: 041 369 523

Prodam motokultivator z ro-
tacijsko kosilnico širine 55 cm, 
znamke BCS, dobro ohranjeno. 
Tel.: 041 356 959

Prodam motokultivator BCS 720, 
z zemeljsko frezo, star 2 leti, in 
kosilnico BCS 127, stari tip - z no-
vim motorjem. Tel.: 03 58 06 131

Nakladalko SIP s šestimi noži, 17 
m3 prostornine, malo rabljeno, 
prodam. Tel.: 031 434 572

Prodam mulčar, širine 1,5 m, ro-
tacijski, na dva noža, delujoč, 
cena 250 €. Tel.: 041 697 792

Prodam dobro ohranjen obračal-
ni plug za Tomo Vinkovič in kravo 
za zakol. Tel.: 031 211 565

Prodam ličkalnik za koruzo s 
transporterjem. Tel.: 031 893 093

Prodam ličkalnik koruze, starej-
ši, po simbolični ceni. 
Tel.: 040 262 131

Prodam koruznjak, višine: 2,40 
m, širine: 1 m. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 842 097

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 545 487

Prodam okrogle bale pšenične 
slame in sena ter silokombajn. 
Tel.: 041 818 669

Prodam silažne bale prve, druge 
in tretje košnje ter suhe okrogle 
bale prve in druge košnje. 
Tel.: 041 852 854

Prodam mešana metrska drva, 
suhe gobe in pajek - dvovreten-
ski. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 219 470

Prodam gabrova in hrastova 
drva, nažagana, domače žganje 
in jagermajster. 
Tel.: 041 524 287

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

Prodam na kratko rezana bukova 
drva ter motorno žago Husqvar-
na 61 FF, cena 200 €. 
Tel.: 040 840 065

Kupim kosilnico BCS 127, ACME 
motor, kovinski cirkular - enofa-
zni ali trofazni, prodam pa sli-
vovo in sadno žganje po ugodni 
ceni. Tel.: 041 552 915 

V bližini okolice Sevnice prodam 
suhe kalane drve. 
Tel.: 031 562 323

Prodam bukova drva, možna do-
stava; območje Radeče. 
Tel.: 041 782 660

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

Prodam mešana metrska drva, 
suhe gobe in pajek na dva vre-
tena. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 219 470

Prodam bukova, akacijeva in 
hrastova drva; možna dostava. 
Tel.: 031 284 604

Prodam cepilec drv in brikete za 
kurjavo. Tel.: 070 743 033

Prodam opaž (od 4,4, € dalje) 
in brune (od 5,7 € dalje) različ-
nih dimenzij, z dostavo na dom. 
Tel.: 040 624 123

Kupim 1 m3 suhih bukovih drv, 
nasekanih na 25 cm. 
Tel.: 07 49 27 056

VINOGRADNIŠTVO

Prodam ročno prešo - 100 l, le-
sen sod - 400 l, rdeče ter rdeče 
in belo vino z bizeljskega okoli-
ša; menjam za prašiča. 
Tel.: 051 480 824 

Prodam prešo za grozdje z le-
žajem - 80 l. Tel.: 031 864 519

Prodam prešo 300 litrov, malo 
rabljena, na vreteno ali hidra-
vliko; cena ugodna. 
Tel.: 031 796 019

Prodam dve posodi za vino po 
600 l. iz nerjavečega jekla. 
Tel.: 041 223 620

Prodam lesene kadi 800 in 1000 
l, škropilnico Mio Standard s 160 
m cevi in cisterno Inox 800 l. 
Tel.: 031 875 702

Prodam lesene sode ter grozdje 
belo in rdeče. Tel.: 041 741 067

Ugodno prodam lesene hrastove 
sode in ročni pecljalnik. 
Tel.: 031 306 645

Ugodno prodam cisterno za 
vino, 480 litrov, z eno pipo, in 
grozdje za cviček, 1000 - 1200 
kg, za 200 € (prevoz je vaš). 
Tel.: 040 369 006

Prodam cisterno za vino Inox 
600 ali 750 - litrsko in trgatev, 
500 trt, sorte cviček. 
Tel.: 041 802 490

Prodam črpalko za pretok vina s 
cevmi - srednja, stara eno leto, 
ugodno in 100 m žičnate ogra-
je, višine 1 m. Tel.: 031 794 960

Ugodno prodam električni mlin 
za grozdje in hrastov sod - 300 
l. Tel.: 07 49 75 169

Prodam grozdje za cviček. 
Tel.: 041 910 760 

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo prodaja 

•  belih težkih kokoši 
29. septembra. 

•  Rjave ter grahaste jarkice lahko 
dobite vsak torek in petek, 
•  beli kilogramski piščanci 

pa bodo 16. oktobra. 

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

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

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

 okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

ODPRODAJA SONČNIH OČAL! 
do 50 % ceneje!

S hvaležnostjo, da smo del življenja smeli preživeti z njo, 
jo bomo nosili v svojih srcih.

Stanovalci in zaposleni DUO Impoljca

V�nekaterih�trenutkih�življenja�
človek�ne�najde�besed,

da�bi�izrazil�svoja�najgloblja�občutja�…�bolečine�…

Nepričakovano nas je zapustila naša draga in dobra sodelavka

RENATA LEVSTIK
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih trenut-
kih stali ob strani, nam izrazili sožalje ter podarili cvetje, 
sveče in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo zdravniku Alojzu Stoparju za dol-
goletno zdravljenje, župniku Janezu Cevcu za lepo opravljen 
obred, sodelavcem Inkos d.o.o. Krmelj in G-M&M Grosuplje 
d.o.o., vaščanom, gospe Renati Kuhar za besede slovesa, 
Društvu upokojencev Šentjanž, pevcem iz Mokronoga in po-
grebni službi Oklešen. Vsem, ki ste jo pospremili na njeni za-
dnji poti, še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni

MARIJA ZAVRŠNIK
iz Srednika, Šentjanž.

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je nenadoma 
zapustila naša mama, stara mama, 
prababica, tašča, sestra in teta 
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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:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I

Prodam rostfraj mlin za grozdje 
s pecljalnikom na elektro pogon, 
rabljen dve sezoni, možna me-
njava za tele ali govedo z mojim 
doplačilom. Tel.: 07 47 78 214

Prodam ročni mlin za grozdje - 
60 € in žganje sadjevec po 5 €/l. 
Tel.: 031 211 320

Prodam ročni pecljalnik za 
grozdje. Tel.: 040 973 268

Prodam skoraj nove hrastove 
sode 220, 100 in 50 l za simbo-
lično ceno. Tel.: 041 548 355

Prodam vino modre frankinje, 
grozdje ali trgatev, cca 1000 trt 
(modra frankinja, žametna črni-
na, rumeni plavec). Cena po do-
govoru. Tel.: 031 209 159

Prodam belo, rdeče vino ter do-
mače žganje. Tel.: 051 222 335

Prodam grozdje belo in rdeče; 
okolica Pišec. Tel.: 041 222 914

Grozdje modre frankinje, žame-
tne črnine, laškega rizlinga in sa-
uvignona - prodamo. 
Tel.: 031 308 187

Prodam belo in rdeče grozdje. 
Tel.: 031 769 197

Prodam grozdje modra franki-
nja. Tel.: 031 774 508

Prodam rdeče in belo grozdje iz 
bizeljskega okoliša. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam grozdje žametna črni-
na, modra frankinja, laški ri-
zling, kraljevina in letošnjo ko-
ruzo v storžih. Ugodno. 
Tel.: 07 49 72 402

Prodam grozdje žametne črni-
ne, mešano belo in frankinje, 
vse ugodno, po možnosti pa tudi 
dostavim. Tel.: 041 929 830

Prodam mešano belo grozdje, 
frankinjo, žametno črnino ter 150 
l belega vina. Tel.: 07 49 64 527

Grozdje črnine, frankinje in ri-
zlinga prodam ali menjam za 
drva. Tel.: 040 953 832

Prodamo grozdje rdeče in belo, 
možno prešanje, ugodno, lastna 
trgatev. Tel.: 031 830 637

Prodam grozdje chardonnay, 
modri pinot, frankinjo, žame-
tno črnino ter mešano belo. Vi-
nograd na Bizeljskem, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 781 444

Grozdje mešano belo in rdeče, 
žametna črnina, frankinja - pro-
dam. Možnost dostave. 
Tel.: 041 851 411

Grozdje žametne črnine pro-
dam. Cena ugodna, možna do-
stava, odlične kvalitete. 
Tel.: 031 570 494

Prodam večjo količino grozdja 
cviček, cena po dogovoru (oko-
lica Leskovca pri Krškem). 
Tel.: 031 542 438

Prodam grozdje beli pinot, char-
donnay, rizling in frankinjo; vino 
beli in rdeče, žganje ter domače 
salame. Vse zelo ugodno. 
Tel.: 031 591 181 

Prodam belo in rdeče grozdje za 
pridelavo vina beli in rdeči bi-
zeljčan; Bizeljsko - Drenovec. 
Tel.: 031 670 791 

Prodam ali menjam 300 l belega 
vina za prašiča ali stensko ali že-
pno staro uro. Tel.: 070 894 344

Prodam grozdje za pridelavo 
vina cviček, mešano rdeče in 
belo, zelo ugodno. 
Tel.: 07 81 89 131

Prodam vino, domači cviček po 
1 €/l. Tel.: 031 470 915

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

Prodam mešano rdeče vino po 
0,80 €/l ali menjam za drva ali 
za cisterno 600 l; sremiški oko-
liš. Tel.: 040 809 423

Prodam 100 l kvalitetnega cvič-
ka po 0,60 €/l. Tel.: 041 591 718

Prodam 200 litrov rdečega vina 
po 0,50 €/l. Tel.: 07 81 42 705 
(zvečer)

Prodam mešano rdeče vino in 
schardonnay ali zamenjam za 
prašiča; okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam vino modra frankinja ter 
trgatev modre frankinje. 
Tel.: 040 796 835

Prodam vino cviček po 0,50 €/l. 
Tel.: 041 739 565

Prodam belo sortno grozdje. 
Tel.: 041 581 426

Prodam vinsko žganje po 4 €/l. 
Tel.: 07 49 61 846

Kupim 800 - 1000 kg grozdja 
(izabela) in dvoosno prikolico za 
osebni avto. Tel.: 031 626 362 

ŽIVILA

Prodam suhe jurčke po 40 €/kg. 
Tel.: 041 524 605

Prodam 2 kg suhih jurčkov v li-
stičih. Cena 70 €/kg. 
Tel.: 031 570 984

Prodam suhe jurčke. 
Tel.: 030 935 590

Prodam svinjske polovice, tež-
ke po 30 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 675 518

Prodam rumeno korenje, rdeče 
vino in grozdje žametne črnine 
ter koruzo v storžih z njive. 
Tel.: 031 767 394

Prodam kvalitetno domačo 
svinjsko mast, pakirano v kozar-
cih 0,75 l. Cena za kozarec 2 €. 
Tel.: 041 927 353

Prodam domače očiščene pi-
ščance, race, zagorske purane. 
Ostalo po dogovoru. 
Tel.: 041 427 110

Prodam jedilni beli krompir, pri-
meren za ozimnico in dva praši-
ča, težka cca 50 kg, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Ugodno prodam zelje, jedilni 
krompir, čebulo in papriko. 
Tel.: 041 627 155

Poceni prodam domače slive v 
Ravnah pri Zdolah. Imam jih ve-
liko. Tel.: 07 49 77 603

Prodam domači sadjevec (5 
€/l), vinsko žganje (4 €/l) in sli-
vovko (6 €/l). Tel.: 040 432 332

Prodam hruškovo žganje in 1 
tono ječmena. Tel.: 041 932 850

Prodam domače žganje po 5 €/l; 
nakup večje količine (nad 10 l) 
po 4,5 €/l. Tel.: 040 267 182

ŽIVALI

Prodam prašiče mesnate pasme, 
krmljene z domačo hrano, težke 
od 100 do 130 kg. 
Tel.: 031 209 951

Ugodno prodam prašiče, težke 
od 50 - 70 kg. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 680 283

Prodam odojke, težke od 25 - 35 
kg; okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam odojke 25 - 30 kg ter 
prašiče, težke 120 - 150 kg. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 858 998

Prodam odojke, ki bodo dobri 
ob trgatvi. Po naročilu tudi za-
koljem; okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam dva odojka in dva praši-
ča, težka 50 kg. 
Tel.: 031 635 503

Prodam odojke, težke od 44 do 
48 kg; okolica Dobove. 
Tel.: 031 715 525

Prodam male vietnamske prašič-
ke po ugodni ceni. 
Tel.: 041 717 758

Prodam odojke, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 74 036

Prodam odojke, težke od 30 - 40 
kg, rdeče vino in mešano grozd-
je. Tel.: 041 251 661

Prodam dva prašiča, težka po 40 
kg. Tel.: 07 49 78 230

Prodam prašiče, težke od 160 do 
260 kg in odojke, težke od 30 - 
45 kg. Tel.: 041 365 803

Prodam prašiče, težke od 100 - 
250 kg; hranjeni z domačo hra-
no. Tel.: 031 741 437

Prodam 4 ovce, stare 3 leta; cena 
po dogovoru. Tel.: 031 565 917

Prodam 8 mladih ovc, verjetno 
brejih, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 922 179

Prodam mlado kozo z mladiči, 
starimi 3 mesece. Možna menja-
va za grozdje ali mošt laški ri-
zling. Tel.: 07 49 62 127

Prodam kozlička, primernega za 
zakol ali nadaljnjo rejo; okolica 
Dobove. Tel.: 07 49 67 088

Burske kozle in kozice, stare 6 
mesecev. kontrolirano poreklo, 
vajene el. pastirja, primerne za 
pleme - prodam. 
Tel.: 041 621 362

Prodam koze, kozličke, jagenjč-
ke ter zajce. Tel.: 031 671 906

Prodam 4 jagenjčke za zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 278 758

Prodam dve svinji, teže cca 150 
kg in merjasca. Tel.: 031 770 868

Prodam prašiča, težkega oko-
li 120 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Zelo ugodno. 
Tel.: 051 258 778

Prodam bikca mesnate pasme, 
starega 2 meseca, in odojke, 
stare 10 tednov. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 7 tednov, in 500 kg rdečega 
jedilnega krompirja. Cena pod 
dogovoru. Tel.: 041 521 203

Prodam mlado brejo kravo in 
mlado svinjo z 10 mladiči, sta-
rimi 3 tedne ter 2 toni ječmena. 
Tel.: 040 796 830

Prodam pašno kravo simental-
ko s teletom. Tel.: 041 380 075

Družino 3 gosi, 30 €/kom, bele 
letošnje race - velike, 20 €/, be-
lokr. ovce - breje, 60 €, okrasne 
hol. peteline 10 €, him. koze po 
100 €. Tel.: 051 779 135

Turške putke, oslico (400 €), po-
nija, žrebico, jarkice (5 €/par) - 
prodam. Tel.: 041 683 261

Prodam mlade peteline po 10 €. 
Tel.: 070 260 566

Prodam teličko, pasmo šarole, 
težko 150 kg, in hlevski gnoj. 
Okolica Sevnice, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 415 008 

Prodam čistokrvno psičko, pa-
sme bernski planšarski pes, sta-
ro 2 meseca, primerna za odda-
jo. Je zdrava in živahna. 
Tel.: 031 396 957

Bikce mesnih pasem, stare do 14 
dni ali starejše - kupim. 
Tel.: 031 748 968

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam otroški voziček Graco in 
lupinico v modro-sivi barvi. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 501 417 
(zvečer) 

Prodam otroško varovalno ogra-
jico za posteljo, 135 cm, bela 
mreža z zeleno obrobo, z mor-
skimi motivi, nova, cena 20 €. 
Tel.: 041 82 33 88 

Zelo ugodno prodam sestavljiv 
regal za jedilnico ali dnevno 
sobo oz. otroško sobo. 
Tel.: 041 233 229

Prodam restavrirano starinsko 
pohištvo (2 spalnici ter komodo 
za jedilnico). Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 245 423

Prodam posteljo 90 x 190 z nadgra-
dno omaro. Primerno za študente. 
Cena 100 €. Tel.: 041 215 828

Prodam masivno hrastovo mizo in 
klopi z nasloni 2 m x 85 cm, pri-
merna za na prostem pred zidani-
co ali vikendom. Tel.: 041 725 115

RAZNO

Prodam 5-delni set akustičnih 
bobnov. Malo rabljeni, primer-
ni za učenje. Tel.: 031 249 581

Prodam peč za centralno kurja-
vo na trda goriva, kotel Etiks 4 
čl., 26 KW, rabljena, stara 4 leta, 
cena 600 €. Tel.: 041 840 386

Prodam 6-delno knjižno zbirko 
svetovnih uspešnic v nemškem 
jeziku, trda vezava (Ben Hur, 
Crusoe, 20.000 Neken ...) 
Tel.: 07 49 59 115

Prodam starejšo diatonično har-
moniko C-F-B, Slakov gumb, G bas, 
zelo ugodno. Tel.: 041 840 833

Prodam 60 lit. mešalec za meso 
ali testo in vodno črpalko, štiri-
stopenjski. Tel.: 041 526 846

Prodam polnilec akumulatorjev 
ATP 10, primeren za osebna vozi-
la in traktorje; cena 40 €. 
Tel.: 040 907 940 

Prodam original Stadler peč, 
dvojna vrata (gorilec, suha drva), 
moč 30 KW, l. izdelana 1999, vo-
lumen grelne vode 115 l. Cena 
1.000 €. Tel.: 070 233 991

Prodam 300-litrsko LTH hladilno 
skrinjo, malo rabljeno. 
Tel.: 041 828 324

Prodam nov rimsko-antični stolp 
kot stojalo ali mizica za dnevno 
sobo. Ročno delo 45 x 45 x 60, 
cena 60 €. Tel.: 041 542 910

Prodam cisterne PVC 1000 in 600 
l in kovinske sode 200 l s pokro-
vom. Tel.: 041 502 757

Ugodno prodam vhodna vrata 
199 x 91, leva, navadna vrata 
199 x 72, balkonska leva in de-
sna vrata 25 x 66, 2 desni, 1 levo 
okno 107 x 105. Tel.: 041 498 574

Prodam prenosni računalnik z 
vsemi priključki, v manjši okva-
ri. Tel.: 051 302 530

Zelo ugodno prodam novo pre-
progo 230 x 170 cm, cena 35 €. 
Tel.: 07 49 21 476

Hrastovi tramovi, novi, stebri 
dolžine od 2,5 - 5 m, in kamen 
sivec za škarpe ter barvni TV Go-
renje, ekran 60. 
Tel.: 031 761 559 

Prodam parni čistilec H20 Ultra, 
nerabljen, 30 % ceneje od nove-
ga. Tel.: 07 49 64 109

Prodam gorilec Blowtherm TIP, 
MKA6, 4Z 50, V 220, BAR 12, ra-
bljen, delujoč, ogreva 3 stano-
vanja. Tel.: 051 376 339

Prodam rabljen rezervoar za kuril-
no olje, 2.000 l, zaradi spremem-
be prostora. Tel.: 040 538 789

Prodam pralni stroj Candy Go 
1060, A razred, star 2 leti. Ugo-
dno. Tel.: 031 693 216

Prodam ali menjam za vino ga-
ražna vrata, okenske police, bal-
konsko ograjo, slamoreznico, 
okna in sedežno garnituro. 
Tel.: 031 302 355

Prodamo lesene zabojčke za 
sadje, krompir, 30 kg. 
Tel.: 041 225 174

Prodam »Sinsko alko«: tri zlatni-
ke in tri srebrne kovance, tri že-
pne ure (Omega, Zenit, »Peret 
Fils«, l. 1843 - srebro, uro Ome-
ga automatic Sehaster. 
Tel.: 041 724 335

Prodamo zeleno jeklenko za 
plin, televizijo - ekran 52, žen-
ski city bike, hladilnik in zamrzo-
valnik Elektrolux, otroško kolo in 
jogi 200 x 160. Tel.: 030 335 604

Prodam garažna vrata, dvokril-
na, izolirana, zunaj les, okvir 
kovinski, dim. 2,45 x 2,11. Cena 
170 €. Tel.: 041 514 129

Menjam sličice Avio. 
Tel.: 040 936 431

Odkupujem stara kmečka orod-
ja: mizarske mize, drakšl, žr-

mlje, jarme, vile, male stiskalni-
ce za grozdje ipd. Plačilo takoj. 
Tel.: 041 228 149 

Prodam stara kmečka orodja: 
vejevka, telege, brane, metren-
ga. Tel.: 041 439 908

Masažno blazino, profesionalno, 
malo rabljeno - prodam. 
Tel.: 041 792 387 

Iščem posojilo med fizičnimi ose-
bami - garancija zagotovljena. 
Tel.: 070 357 696

Kupim knjigo Harry Potter - Ka-
men modrosti. Tel.: 041 928 097

Kupim šivalni stroj v kovčku Ba-
gat. Tel.: 07 49 21 973

PODARIM, POMOČ

Prosim, če mi kdo podari oblačila 
za 3-letno deklico (jesenska, zim-
ska) od št. 14 dalje in čevlje od št. 
25 dalje. Hvala. Tel.: 041 459 282

Starejši ženski ali paru nudimo 
brezplačno stanovanje za pomoč 
v hiši in okoli nje, po možnosti z 
vozniškim izpitom. 
Tel.: 031 512 486

V Brežicah sem izgubila psa čiva-
va, črne barve, na glavi bela lisa, 
na koncu repa bela pika, teža 5 
kg. Tel.: 041 668 178

Podarim tri mlade bele mucke. 
Tel.: 051 306 519

Starejša samska ženska iz hribov 
nujno potrebuje rabljen štedil-
nik na drva, ker če pride zima, 
bo hudo. Tel.: 051 423 092

Prosim, če ima kdo na območju 
občine Brežice v gozdu veje od 
debelih dreves, in jih ne rabi, bi 
jih jaz pospravil. Tel.: 031 804 231

Prosim, če mi kdo podari ali 
proda kakšne koli dele za Škodo 
1000 MB, letnik 1968, ali novej-
še / starejše. Tel.: 031 295 046

Prosim, če mi lahko kdo poda-
ri lesen sod višine 90 ali 100 cm; 
rabim za okras. Tel.: 031 413 519

STIKI

Sem upokojenec srednjih let in bi 
želel spoznati žensko od 40 do 55 
let. Lahko si mamica, manjše po-
stave (do 170 cm). Tel.: 051 770 556

Vdovec, upokojen, star 62 let, 
išče za resno zvezo žensko moč-
ne postave. Sem nekadilec in ne-
alkoholik. Tel.: 051 758 342

Iščem žensko do 55 let, da pri-
de k meni na dom. Živim na vasi. 
Tel.: 041 952 218

60-letni upokojenec želi spozna-
ti žensko, staro med 58 - 68 let, 
da bi prišla k meni na dom, pod-
ložena s financami. 
Tel.: 030 664 080

42-letni očka, urejen, zaposlen, 
išče urejeno simpatično dekle, 
mamico, za novo skupno pot. 
Nudim ti topel dom. 
Tel.: 051 484 731
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