
Škodljivih živali ni, 

škodljiv je le človek

Če bo uspelo Arabkam, 

bo tudi njej!

Ko je prišel na most, 

je bila množica že tam
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CENIK 2017

 CERKLJE OB KRKI – Ministrstvo 

za okolje in prostor je 21. 

aprila investitorju, ministrstvu 

za obrambo, izdalo gradbeno 

dovoljenje za objekt 

dvonamenske vsebine na 

območju Gaj na vojaškem 

letališču Cerklje ob Krki. 

Domačini v okolici letališča se 

zdaj sprašujejo, ali gradbeni 

stroji na tem prostoru že 

pomenijo tudi začetek gradnje. 

Gradbeno dovoljenje se nanaša 

na območje za razmestitev 

letal in poligone za potrebe 

zaščite in reševanja, hitro stezo 

za testiranja, večnamenski 

in gostinski objekt, plato in 

parkirišča ter poligone varne 

vožnje. Predvideno urejanje 

Gaja je naletelo na močan 

odpor okoliških prebivalcev.  

 Anton Anderlič, predstavnik 

Zveze za avtošport – AŠ 2005, 

ki dejansko stoji za nastajanjem 

dirkališča, ob tem, da je uradni 

nosilec celotnega sedanjega 

urejanja Gaja ministrstvo za 

obrambo, pojasnjuje, da so v 

zvezi z načrtovano gradnjo 

izvedli vse zakonske postopke. 

Tudi v ljubljanskem Podjetju za 

urejanje zemljišč, pooblaščencu 

Zveze za avtošport – AŠ 2005, 

zatrjujejo, da imajo soglasja 

vseh, pri katerih morajo soglas-

ja iskati po zakonu.  

 Med tistimi, ki jih dogajanje 

čudi, je Tomo Staut, direktor 

podjetja Pagrat, ki ima poligon 

varne vožnje Raceland v Kr-

škem. Staut je pozoren zlasti na 

to, da so pristojni izdali grad-

beno dovoljenje brez presoje 

vplivov na okolje in okoljevar-

stvenega soglasja. 

 Mogoče glede tega »pomanj-

kanja« lahko kaj pojasni izjava 

Andreja Vizjaka iz Brežic. Ta 

je pred dobrim letom na izre-

dni seji brežiškega občinskega 

sveta dejal, da je v preteklosti so-

deloval v pogajanjih o letališču 

Cerklje ob Krki in tudi o Gaju. 

Ministrstvo za obrambo je po 

njegovih takratnih navedbah v 

preteklosti odklonilo vsakršno 

civilno dejavnost, češ da je vse 

to območje namenjeno izključ-

no za vojaško dejavnost. Zato 

država ni pridobila celovite 

presoje vplivov na okolje, kot je 

zatrdil Vizjak, ki je tudi menil, 

da načrtovano urejanje Gaja 

odstopa od državnega prostor-

skega načrta. 

 Domačini iz bl ižine Gaja, 

predvsem vaščani Črešnjic, 

Hrastja in Zasapa, so zaskr-

bljeni predvsem zaradi pri-

čakovanega hrupa bodočega 

dirkališča. V tej skrbi jim več 

kot Anderličeva zagotovila o 

pridobljenih soglasjih pove 

to, kot glasno poudarjajo, da 

Anderlič in drugi udeleženci 

v tem urejanju delajo mimo 

prebivalcev v okolici Gaja. Mi-

lan Baznik, predsednik civil-

ne pobude, tako poudarja, da 

prebivalcem in civilni pobudi 

niso dodelili statusa stranke v 

postopku. »Zato ne moreš nikjer 

priti zraven. Ni možnosti pritož-

be,« poudarja Baznik. Kot pravi, 

mu ne omogočijo obljubljenega 

sestanka na ministrstvu za 

obrambo.  

 Primer Gaj očitno vznemirja 

tudi podjetnike, ki jih preureja-

nje Gaja poslovno ne ogroža, 

kot zatrjujejo. Tako Vladimir 

Ban, obrtnik, iz občine Šen-

tjernej, meni, da je gradnja 

poligonov v Gaju odveč, ker da 

v Sloveniji že delujejo ustrezni 

poligoni. Ban je prepričan, da 

je nov poligon ob obstoječem 

Stautovem v Krškem na oddalje-

nosti desetih kilometrov odveč. 

Gaj po njegovem močno ogroža 

Stauta, ki bo mogoče zaradi 

tega prisiljen odpuščati delavce.  

 O preurejanju Gaja je nedav-

no pod posebno točko dnevnega 

reda v okviru svoje redne seje 

razpravljal svet krajevne sku-

pnosti Cerklje ob Krki. Seje so 

se udeležili tudi vsi omenjeni. 

Krajevna skupnost glede gra-

dnje nima zadržkov v zvezi z iz-

danim gradbenim dovoljenjem 

in načrtovanim preurejanjem 

Gaja. Toda pri tem zahteva 

izpolnitev prav vseh zahtev, ki 

jih je postavila v zvezi z gradnjo 

objektov v Gaju. 

 Anderlič je na omenjeni seji 

večkrat zatrdil, da se je pripra-

vljen vedno sestati z domačini in 

jim podrobno razložiti načrte z 

Gajem. Ob takem zagotovilu je 

podpredsednica sveta krajevne 

skupnosti Mojca Retelj, ki je 

zaradi odsotnosti predsednice 

Jelene Ilišević vodila sestanek, 

pozvala krajane, naj izkoristijo 

možnost za pogovor, ki jo ponu-

ja Anderlič. 

 Na takem sestanku, če bo do 

njega prišlo, se bodo mogoče po-

govarjali o tem, kako bi dirkali-

šče Gaj lahko domačinom tudi 

neposredno koristilo. Za zdaj ni 

na vidiku podobnega srečanja 

Anderliča in Stauta. Celo več. 

Če bo Anderlič z ekipo naredil 

v Gaju sodobnejši poligon, kot 

ga premore Staut v Krškem in 

Slovenija sploh, in Anderlič to 

omenja kot svoj adut, se bodo 

nekateri Stautovi poslovni par-

tnerji verjetno preselili v Gaj. 

Zato je urejanja poligona Gaja 

več ali manj neusmiljena dirka 

dveh interesnih skupin, v ka-

teri ima po začetnih krogih v 

sedanjem levem zavoju očitno 

prednost Anderličevo moštvo. 

 M. Luzar 
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NOVI ZAVOD NOVO MESTO

Le na papirju, pa že dviga prah ... stran 4

NASILJE V ŽABJAKU

Zaradi psa je pretepel poštarja ... stran 12

SOBENJA VAS ŽALUJE

Benjamin je umrl pod domačo vasjo ... stran 22

 Do konca tedna bo povečini 

sončno in toplo, ob popoldne-

vih pa so možne krajevne 

plohe ali nevihte. Pihal bo 

jugozahodni veter. Najvišje 

temperature bodo do 29 sto-

pinj Celzija.  

VREME

info@instalacije-zagar.si

 tel.: 07 30 83 837

STROJNE in ELEKTRO,

IZVEDBA - SVETOVANJE

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.

Stari trg 2, Trebnje, 07/34 81 500, kz-trebnje@siol.net

Vabljeni v prodajalne KZ Trebnje!

Poslovalnica TEKSTIL TREBNJE

NOVA KOLEKCIJA  POMLAD – POLETJE

20 % POPUST 

NA VSE BLAGO v prodajalni TEKSTIL TREBNJE

Popust se obračuna na blagajni. Popusti se ne seštevajo.

Živilske trgovine 
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ZRNO d.o.o. RAKA,  

Tel.:  (07) 814 63 30

WWW.ZRNO.SI 

NOVO MESTO:  

(07) 814 63 43

Gnojila za dognojevanje: KAN, UREA

Prodaja DIESEL goriva - dostava 

na dom
Folija za ovijanje Silotite in 

mreža za baliranje

Dnevno sveže JAGODE

Originalna nemška kritina:  

ravni model Plano 11 

engoba samo 12,40 €/m2, 

glazura 12,88 €/m2

Pokličite: 07 81 46 309
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 S »smrtno« dozo vitamina D3 se počuti vedno bolje 

NA KRAJU SAMEM

 Tu med kovači je posebna energija 

INTERVJU

 Novosti uvajali učitelji z najdaljšim stažem 

NA ZALOGI:

• velika izbira rož (balkonskih, 

enoletnic, trajnic, …)

• sadike vrtnin (solate, 

kapusnice, plodovke, …)

VELIKA IZBIRA KOSILNIC 

(vrtne, za visoko travo, …)

KOSILNI TRAKTORJI 

(različni dobavitelji, po ugodnih cenah)

SERVIS KOSILNIC IN MOTORNIH ŽAG

 Gaj po odhodu nekdanje Jugoslovanske ljudske armade in poznejši upo-

rabi tega prostora za dirkališče zdaj že nekaj let daje videz zapuščenosti 

in neobljudenosti, ki pa je bo po izdanem gradbenem dovoljenju vsak 

čas konec. (Foto: M. L.) 

 POLIGON GAJ 

 Nekatere skrbi hrup, druge konkurenca 

 Potem ko je ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za poligon na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, domačini 

protestirajo – Anderlič: Sem za odkrit pogovor 

 ČETVORKA ZDRUŽILA MLADE    – V 

več kot 20 slovenskih in 40 evrop-

skih mestih v šestih državah je 

prejšnji petek točno opoldne okoli 

30.000 maturantov in devetošol-

cev ob zvokih Straussove glasbe 

zaplesalo tradicionalno ulično 

četvorko. V dolenjski prestolnici, 

kjer je pred dvajsetimi leti tudi 

dobila svoje korenine, so plesali 

na dveh prizoriščih – na Glavnem 

(na fotografiji) in Novem trgu, sicer 

pa so se na našem koncu Slovenije 

tej najbolj množični plesni prireditvi 

pridružili še v Črnomlju, Sevnici, 

Šentjerneju, Kočevju in na Mirni. 

Tudi tokrat je ministrstvo za zdravje 

skupaj z organizatorji in različnimi 

organizacijami pozvalo mlade, 

naj sledijo akciji Na maturantsko 

četvorko brez alkohola. Omogočili 

so izdelavo silikonskih zapestnic s 

promocijskim sporočilom »Furam 

0,0«, ki so jih razdelili vsem plešo-

čim. (M. Ž., foto: R. Kokol, Foto Asja)  

presoje vplivov na okolje, kot je 

zatrdil Vizjak, ki je tudi menil, 

da načrtovano urejanje Gaja 

odstopa od državnega prostor-

 Domačini iz bl ižine Gaja, 

predvsem vaščani Črešnjic, 

Hrastja in Zasapa, so zaskr-

bljeni predvsem zaradi pri-

čakovanega hrupa bodočega 

dirkališča. V tej skrbi jim več 

kot Anderličeva zagotovila o 

pridobljenih soglasjih pove 

to, kot glasno poudarjajo, da 

Anderlič in drugi udeleženci 

v tem urejanju delajo mimo 

prebivalcev v okolici Gaja. Mi-

lan Baznik, predsednik civil-

ne pobude, tako poudarja, da 

prebivalcem in civilni pobudi 

niso dodelili statusa stranke v 

postopku. »Zato ne moreš nikjer 

priti zraven. Ni možnosti pritož-

be,« poudarja Baznik. Kot pravi, 

mu ne omogočijo obljubljenega 

sestanka na ministrstvu za 

obrambo.  

 Primer Gaj očitno vznemirja 

tudi podjetnike, ki jih preureja-

nje Gaja poslovno ne ogroža, 

kot zatrjujejo. Tako Vladimir 

Ban, obrtnik, iz občine Šen-

tjernej, meni, da je gradnja 

poligonov v Gaju odveč, ker da 

v Sloveniji že delujejo ustrezni 

poligoni. Ban je prepričan, da 

je nov poligon ob obstoječem 

Stautovem v Krškem na oddalje-

nosti desetih kilometrov odveč. 

Gaj po njegovem močno ogroža 

Stauta, ki bo mogoče zaradi 

tega prisiljen odpuščati delavce.  

 O preurejanju Gaja je nedav-

no pod posebno točko dnevnega 

reda v okviru svoje redne seje 

razpravljal svet krajevne sku-

pnosti Cerklje ob Krki. Seje so 

se udeležili tudi vsi omenjeni. 

Krajevna skupnost glede gra-

dnje nima zadržkov v zvezi z iz-

danim gradbenim dovoljenjem 

in načrtovanim preurejanjem 

Gaja. Toda pri tem zahteva 

izpolnitev prav vseh zahtev, ki 

jih je postavila v zvezi z gradnjo 

objektov v Gaju. 

 Anderlič je na omenjeni seji 

večkrat zatrdil, da se je pripra-

vljen vedno sestati z domačini in 
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 Nekatere skrbi hrup, druge konkurenca 

 Potem ko je ministrstvo za okolje in prostor izdalo gradbeno dovoljenje za poligon na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, domačini 

 BREŽICE – V Posavskem 

muzeju Brežice so 30. avgusta 

slovesno prevzeli novo dviga-

lo. Tako so muzejske zbirke 

in druge prostore pomembno 

približali tudi obiskovalcem, ki 

jim stopnice predstavljajo oviro. 

Naložba je, kot poudarjata 

predstavnik investitorja župan 

občine Brežice Ivan Molan in 

direktorica Posavskega muzeja 

Brežice Alenka Černelič Krošelj, 

pomembna javna pridobitev. Če 

je ena od grajskih zgodb tako 

doživela srečen konec, sta v 

splošnem pogledu dostopnost 

objektov in dejavnosti za invali-

de skoraj nedokončana zgodba. 

 Številne stopnice v Posavskem 

muzeju je premagoval tudi  Ivan 

Kastelic , univ. dipl. novinar, 

upokojeni urednik in kustos 

pedagog, ko je bi l že močno 

poslabšanega vida še zaposlen 

v Posavskem muzeju Brežice. 

Zato poudarja, da bo dvigalo 

nekdanjim sodelavcem v breži-

škem muzeju občutno olajšalo 

delo in omogočilo dostop gibal-

no oviranim obiskovalcem. 

 O tem, kako so na splošno 

objekti v brežiški občini dosto-

pni za invalide, pripoveduje 

predsednik Društva invalidov 

občine Brežice  Ivan Kostrevc : 

»V občini Brežice so javni objek-

ti dostopni za invalide, razen 

nekaj izjem. Na primer stavba 

občine Brežice nima dvigala, 

klančin in podobne ureditve. 

Ima pa ob vhodu občina zvonec, 

na katerega invalid pozvoni.« 

 Po Kostrevčevih besedah 

nekateri uradi po krajevnih 

skupnostih v občini nimajo 

urejenega dostopa za invalide, 

avtobusna postaja v Brežicah je 

slabo dostopna invalidom, če si 

hočejo karkoli urediti, saj pisar-

ne delujejo v prvem nadstropju. 

Mestni in primestni avtobus 

ter vlak na železniških posta-

jah v Brežicah in Dobovi so za 

težje invalide nedostopni. Tudi 

stranišča v različnih javnih 

objektih niso povsod prilagoje-

na invalidom. 

  HIŠE IN PLOČNIKI  

 Stanje na brežiških pločnikih 

se po mnenju Ivana Kastelica ni 

bistveno spremenilo od časov, 

ko je po njih hodil v muzej v 

službo in nazaj proti avtobusni 

postaji. Stalna nevarnost so po 

njegovem različne neravnine, 

robovi pločnikov, stopnice, iz-

stopajoče iz pročelja na pločnik, 

večje vdrtine ali bule na tleh, be-

tonska korita za cvetje, koši za 

smeti, stojala za kolesa, drogovi 

za zastave, reklamne omarice, 

odprti jaški, delovišča in grad-

beni odri, napačno parkirani 

avtomobili, različne, domiselno 

razporejene klopi ali gostinski 

vrtovi ter mizice in podstavki 

z reklamno ponudbo izdelkov 

iz prodajalne, pred katero so 

jih postavili. »Ne pozabimo še 

pešcev, ki ne spremljajo dovolj 

dogajanja okrog sebe, pa kole-

sarjev, ki so samozavestni, hitri 

in tihi in zato slepemu ali slabo-

vidnemu nevarni, če se spravijo 

na pločnik ali ko zapeljejo v 

smer, nasprotni toku avtomobi-

lov. Sila neprijazno je slepemu 

prečkanje krožišč. Nikoli ne 

veš, na katerem delu źebré  si, 

koliko poti čez cesto si že pre-

hodil in koliko še moraš, da boš 

na nasprotnem pločniku. Tam 

te pa pogosto že čaka kolesar-

ska steza. Za slepe so krožišča 

dejansko lahko zelo nevarna 

past,« poudarja Kastelic. 

  APARTMA ZA INVALIDE  

 Občinski oddelek za inve-

sticije, občinsko premoženje 

in javna naročila ter kabinet 

župana sta potrdila Kostrev-

čeve navedbe o ne dostopnosti 

občine. »Stavba občine Brežice 

je stara več kot 200 let in zah-

tevna za posege v konstrukcijo. 

Zaenkrat žal občinska stavba 

nima ne dvigala ne klančine, 

zato lahko stranke, ki po sto-

pnicah ne morejo vstopiti v 

stavbo, pozvonijo pri vhodu in 

referent pride k stranki ter se z 

njo pogovori glede zadeve, ki jo 

želi urediti,« navajajo na občini.  

 Občina ob tem pojasnjuje v 

zvezi z dostopnostjo objektov 

javnih zavodov, da imajo dvi-

galo Vrtec Mavrica Brežice, 

OŠ Brežice, Glasbena šola Bre-

žice, Posavski muzej Brežice (ti 

imajo tudi indukcijsko zanko 

za naglušne), Zavod za šport 

Brežice, tj. športna dvorana 

Brežice, in Zdravstveni dom 

Brežice. Knjižnica Brežice ima 

na stopnišču pri mladinskem 

oddelku za dostop do Dvorane 

Savice Zorko dvižno ploščad, 

Lekarna Brežice ima klančino, 

objekt je v isti ravnici in je brez 

arhitektonskih ovir. Osnovna 

šola Cerklje ob Krki, ki jo gra-

dijo, bo imela dvigalo. Osnovne 

šole Artiče, Bizeljsko, dr. Jožeta 

Toporišiča Dobova, Globoko, 

Maksa Pleteršnika Pišece in 

Velika Dolina, ki delujejo v sta-

rejših zgradbah, nimajo dvigal.  

 V sklopu evropskega projekta 

Občuti svobodo vode bodo po 

navedbah občine v brežiškem 

mladinskem hotelu uredi l i 

apartma, prilagojen invalidom. 

Načrtujejo tudi prilagoditve v 

okolici Mladinskega centra Bre-

žice. Prav tako imajo v načrtu 

nakup dveh stopniščnih gose-

ničarjev, od tega naj bi enega 

uporabljali v stavbi občine. »V 

okviru tega projekta, namenje-

nega vključevanju invalidnih 

oseb v športne dejavnosti, bodo 

tudi odstranjevali arhitekton-

ske ovire na poti do športnih 

površin. 
Nadaljevanje na 2. strani
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 Danes bo večinoma sonč-

no. Do konca tedna bodo ju-

tra sveža, popoldne pa se bo 

segrelo na okoli 20 stopinj 

Celzija. 

VREME

info@instalacije-zagar.si

 tel.: 07 30 83 837

STROJNE in ELEKTRO,

IZVEDBA - SVETOVANJE

Vabljeni v našo novo PE na Ljubljansko 80, NM.

VELIKA IZBIRA VINOGRADNIŠKE OPREME

(škarje, vedra, pecljalniki, stiskalnice, 

cisterne Dometal, ...).

Pestra izbira kozarcev za vlaganje, 

posoda na kg (lončki, džezve, ... EMO 

Celje).
Na zalogi motorne žage, vitli, cepilci 

različnih dobaviteljev.

SERVIS KOSILNIC IN MOTORNIH ŽAG

 INVALIDI V DRUŽBI 

 Visoko v hišo in naravnost v desetko 

 Z dvigalom v brežiškem gradu približali muzejske zbirke tudi invalidom - Krožišče kot past za slepe - Brežiški projekt v podporo 

invalidom - Lahko streljajo, čeprav ne vidijo 

 Odnos družbe do invalidov je pri nas k sreči neprimerno boljši, kot bi 

o njem kdo sklepal po fotografiji, nastali v Dobovi 21. februarja letos 

ponoči. (Foto: M. L.) 

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.

Stari trg 2, Trebnje, 07/34 81 500, kz-trebnje@siol.net

Obiščite trgovine KZ Trebnje  

in se prepričajte o ugodni ponudbi!

POSEBNA PONUDBA ZA VINOGRADNIKE IN KLETARJE

PVC kad, rdeča, 500l - 33,95 €

Škarje za trgatev, INOX, krive, ravne - samo 1,99 €

Ugodna ponudba enoloških pripravkov SIHA!

Kvasovka SIHA White Arome, 125g - 8,99 €

ZRNO d.o.o. RAKA,  

Tel.:  (07) 814 63 30

WWW.ZRNO.SI 

NOVO MESTO:  

(07) 814 63 43

SUPER CENE! Sem. ječmen: MAXIM, 

BINGO, LORD, sem. pšenica: BOLOGNA, 

SUPERŽITARKA, VULKAN

Ugodno: sladkor 16,99 €/25kg

Vse za trgatev: KADI, ZABOJI, VEDRA, 

ŠKARJE.

AKCIJA! Pripomočki za kletarjenje: 

žveplasta kislina 0,88 €/L, parafinsko 

olje 2,16 €/L

NA ZALOGI: sadike rož. Pestra izbira MAČEH!

Vse za gradnjo: CEMENT 2,18 €/25 kg, APNO 

3,32 €/25 kg, BETONSKI BLOK 20 - 0,61 €/kom

Trgovina HOBI

 
Predstavitev orodja

v petek, 23. 9. 2016, 

od 9h do 17h, 

pred ZNC, Šentjernejska cesta 6

 MEDNARODNA VOJAŠKA VAJA 

 Slovenija je s Hrvaško že tretje leto 

zapored gostila mednarodno voja-

ško regionalno vajo pod vodstvom 

Poveljstva ameriških kopenskih sil 

za Evropo. Vajo Takojšen odgovor 

bosta leta 2019 še gostili Slovenija 

in Hrvaška, nato pa jo bodo prevze-

le nekatere države z območja jugo-

vzhodne Evrope, predvsem ozemlja 

nekdanje Jugoslavije, medtem ko 

bosta Slovenija in Hrvaška prevzeli 

samostojno vlogo pri organizaciji 

podobnih vaj. Kot je poudaril bri-

gadir Franc Koračin, sodirektor 

vaje in poveljnik 72. brigade Slo-

venske vojske, ki je tudi nosilna 

enota vaje, je bil s potekom vaje 

zelo zadovoljen, na t. i. dnevu za 

medije pa so predstavili rezultate 

skupnega urjenja in usposabljanja 

na humanitarnem področju. Več na 

strani 2, na fotografiji pa so koso-

vski vojaki, ki so prikazali reševanje 

ljudi iz zgradb. (Foto: M. Ž.)  

 DRUŠTVA BREZ JAVNIH DELAVCEV? 

Gluhi pred zaklenjenimi vrati ... stran 3

NOVO MESTO

Glavna avtobusna postaja v temi  ... stran 4

PARKIRNE KAZNI IN ABSURDNA ZAKONODAJA

Ne 40 evrov kazni, ampak »le« 30 sodne takse  ... stran 21

smer, nasprotni toku avtomobi-

lov. Sila neprijazno je slepemu 

prečkanje krožišč. Nikoli ne 

veš, na katerem delu źebré  si, 

koliko poti čez cesto si že pre-

hodil in koliko še moraš, da boš 

na nasprotnem pločniku. Tam 

te pa pogosto že čaka kolesar-

ska steza. Za slepe so krožišča 

dejansko lahko zelo nevarna 

past,« poudarja Kastelic. 

  APARTMA ZA INVALIDE  

 Občinski oddelek za inve-

sticije, občinsko premoženje 

in javna naročila ter kabinet 

župana sta potrdila Kostrev-

čeve navedbe o ne dostopnosti 

občine. »Stavba občine Brežice 

je stara več kot 200 let in zah-

tevna za posege v konstrukcijo. 

Zaenkrat žal občinska stavba 

nima ne dvigala ne klančine, 

zato lahko stranke, ki po sto-

pnicah ne morejo vstopiti v 

stavbo, pozvonijo pri vhodu in 

referent pride k stranki ter se z 

njo pogovori glede zadeve, ki jo 

želi urediti,« navajajo na občini.  

 Občina ob tem pojasnjuje v 

zvezi z dostopnostjo objektov 

javnih zavodov, da imajo dvi-

galo Vrtec Mavrica Brežice, 

OŠ Brežice, Glasbena šola Bre-

žice, Posavski muzej Brežice (ti 

imajo tudi indukcijsko zanko 

za naglušne), Zavod za šport 

Brežice, tj. športna dvorana 

Brežice, in Zdravstveni dom 

Brežice. Knjižnica Brežice ima 

na stopnišču pri mladinskem 

oddelku za dostop do Dvorane 

Savice Zorko dvižno ploščad, 

Lekarna Brežice ima klančino, 

objekt je v isti ravnici in je brez 

arhitektonskih ovir. Osnovna 

šola Cerklje ob Krki, ki jo gra-

dijo, bo imela dvigalo. Osnovne 

šole Artiče, Bizeljsko, dr. Jožeta 

Toporišiča Dobova, Globoko, 

Maksa Pleteršnika Pišece in 

Velika Dolina, ki delujejo v sta-

rejših zgradbah, nimajo dvigal.  

 V sklopu evropskega projekta 

Občuti svobodo vode bodo po 

navedbah občine v brežiškem 

mladinskem hotelu uredi l i 

apartma, prilagojen invalidom. 

Načrtujejo tudi prilagoditve v 

okolici Mladinskega centra Bre-

žice. Prav tako imajo v načrtu 

nakup dveh stopniščnih gose-

ničarjev, od tega naj bi enega 

uporabljali v stavbi občine. »V 

okviru tega projekta, namenje-

nega vključevanju invalidnih 

Številka 38 / 3499 / Leto LXVII / Novo mesto, četrtek, 22. septembra 2016 / 

 Visoko v hišo in naravnost v desetko 

 Z dvigalom v brežiškem gradu približali muzejske zbirke tudi invalidom - Krožišče kot past za slepe - Brežiški projekt v podporo 
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 NAPAD NA LOVCA 

 Tomaž se je uspešno boril z medvedom  
 Tomaž Robek iz Lovske družine Gorjanci se je prejšnji torek zvečer s kolego Dubravkom 

Šinkovcem odpravil na Gorjance čakat divjega prašiča. Presenetil ga je triletni medved, 

ki pa mu je k sreči poškodoval le nogo. 

 »Dubravka sem pustil pri njegovi 

preži, jaz sem se peljal še dober kilo-

meter naprej, da bi šel po svoje. Avto 

sem pustil ob cesti in pot nadaljeval 

po kolovozni poti. Prehodil sem že 

kakšnih 500 metrov, do cilja sem jih 

imel še 100, ko sem ob poti zaslišal, 

da je nekaj puhnilo. Mislil sem, da 

je jazbec, obrnil sem se in zagledal 

medveda,« se je bližnjega srečanja z 

80-kilogramskim kosmatincem okoli 

dva kilometra od Gospodične, spo-

minjal Robek, ki smo ga obiskali na 

travmatološkem oddelku novomeške 

bolnišnice.  
 54-letni lovec je bil med našim po-

govorom dobro razpoložen, čeprav je 

bilo iz njegovega pogleda razbrati, da 

je 12 ur po dogodku, ki je k sreči imel 

srečen konec, zelo utrujen. 

 BRCNIL GA JE V GLAVO 
 »Z medvedom sva imela težko 

borbo. Grizel me je, jaz pa sem se 

branil na vse načine: zagrabil sem 

ga za smrček, da bi izgubil moč, pa 

ni odnehal. Tepel sem ga s puško, 

streljati namreč nisem mogel, saj 

nisem imel nabite puške. Mogoče je 

bilo tako najbolj prav, saj če bi streljal 

nanj, bi si lahko še nogo prestrelil,« 

razmišlja. Na koncu je medveda z 

vso močjo brcnil v glavo in žival je 

popustila ter se umaknila. 

 »Včasih so rekli, da pametnejši 

odneha,« se je pošalil sogovornik, ki 

je kljub poškodovani nogi uspel priti 

do avta, kjer pa je adrenalin popustil 

in razvila se je tako močna bolečina, 

da ni več mogel hoditi. 

 Poklical je kolego lovca, ki ga je 

prej pustil pri sosednji preži, in ta je 

poskrbel, da je prišla pomoč. »Telefon 

imam vedno s sabo, ampak problem 

je v tem, da ni povsod signala. Takrat 

je k sreči bil.« Prepeljali so ga v novo-

meško bolnišnico.  

 LAŽJE POŠKODBE NOGE 
 Predstojnik kirurškega oddelka 

novomeške bolnišnice asist.  Branimir 

Ivka  je povedal, da Robekove poškod-

be ocenjujejo kot lažje. »Poškodoval 

mu je golen, zato smo rano kirurško 

oskrbeli in uvedli antimikrobno tera-

pijo. Stanje je stabilno, medved mu je 

poškodoval kožo, podkožje in mišice, 

vendar ni prišlo do poškodbe perifer-

nih živcev, kar bi lahko povzročilo 

ohromelost ali nevrološki izpad. Pri-

čakujemo, da bo zdravljenje trajalo 

nekaj tednov,« je dejal predstojnik 

kirurškega oddelka, ki je predvideval, 

da ga bodo čez kakšen teden lahko 

odpustili iz bolnišnice, če seveda ne 

bo kakšnih zapletov.  

 Strokovna direktorica Splošne 

bolnišnice Novo mesto  Lučka Kosec  

je sporočila, da je Robeku medved 

zadal štiri rane na levi goleni. »Zaradi 

nevarnosti sekundarne bakterijske 

okužbe je prejel zaščito z antibioti-

kom, zaščito proti tetanusu in cepivo 

proti steklini.« Na vprašanje, kakšne 

posledice mu bodo ostale, je strokov-

na direktorica odgovorila, da bodo 

ostale vidne brazgotine. »Možno je, 

da se bodo pri gospodu pojavljale 

bolečine na mestu poškodb, pa tudi, 

da mu bo ostal strah po poškodbi.«  

 Ko smo Robeka, ki je lovec dve 

leti, vprašali, če ga je ta izkušnja kaj 

prestrašila, je odločno odgovoril: 

»Takoj ko bom lahko spet hodil, 

bom šel v gozd na jago. To srečanje 

me ni prestrašilo. Medveda sem 

presenetil, tako kot on mene, zato je 

tako reagiral.« 

 NA GORJANCIH VSAJ 15 MEDVE-

DOV 
 Strokovni tajnik Zveze lovskih 

družin Novo mesto  Stane Gabrijel  

ocenjuje, da je na območju njihove 

zveze najmanj 50 medvedov, od 

tega na Gorjancih kakšnih 15 do 

20. »To, kar se je zgodilo na Gor-

jancih, ni osamljen primer srečanja 

lovca in mladega medveda. Kakšen 

teden prej je lovec LD Dobrnič 

na krmišče nesel koruzo za divje 

prašiče, medved je zavohal hrano 

Vodja področne intervencijske 

skupine Iztok Ožbolt je povedal, 

da sta LD Gorjanci in Trdinov vrh 

dobili dovoljenje za izreden odstrel 

medveda na Gorjancih, ki velja do 

15. avgusta.

Tomaž Robek je že prvi dan zdravljenja v bolnišnici sprejel številne novinarje in jim razložil, kaj se je zgodilo. (Foto: J. A.)

Robek je imel veliko srečo, kajti medved mu je poškodoval »samo« golen, njuno srečanje 

bi se lahko končalo bistveno slabše. (Foto: J. A.)

Na Gorjancih se po oceni lovcev giblje od 

15 do 20 medvedov. (Foto: M. Ž.)

Strokovni tajnik Zveze lovskih družin Novo 

mesto   Stane Gabrijel (Foto: I. V.)

Predstojnik kirurškega oddelka 

novomeške bolnišnice asist. Branimir Ivka 

(Foto: J. A.)

in je šel za njim. A lovec ga je še 

pravi čas opazil in je stekel do avta, 

ki ga je imel v bližini. Tudi v tistem 

primeru je šlo za triletnega mladiča. 

Ti se ravno ločijo od mame, in to 

obdobje je lahko usodno tako zanje 

kot za druge, ker so še neizkušeni,« 

pojasni Gabrijel, ki ocenjuje, da 

se je populacija medvedov močno 

povečala, zato bi jih po njegovi 

 Medved lahko teče s hitrostjo 50 

kilometrov na uro, kar pomeni, da 

mu človek lahko uide samo, če ima 

veliko prednost. V gozdu je dobra 

preventiva, če se oglašaš in s tem 

opozarjaš nase. 

presoji morali odstreliti nekaj več 

(na območju Dolenjske in Posavja 

so nazadnje dobili dovoljenje za 

odstrel le treh).  

 Poleg tega Gabrijel opozarja, da 

bi bilo treba urediti pohodništvo po 

gozdovih, gradnjo vlak in gozdnih 

cest, saj z vsem navedenim moč-

no posegamo v intimne predele 

divjadi. 
 Janja Ambrožič 
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povečala, zato bi jih po njegovi 
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 KRŠKA VAS – Zaščita precejšnjega območja pred poplavami je v brežiški občini ena prednostnih nalog. Državni 
ukrepi za tovrstno prostorsko urejanje so nedorečeni. Vprašanje je, kako se bodo stvari lotili v KS Dobova. Trenutno je v omenjenem pogledu aktualna Krška vas.  Protipoplavno urejanje je vide-

ti kot enačba z več neznankami. 
Pri Brežicah so neznanke v tej 
enačbi, ki jih bodo morali obrav-
navati pred končnim rezulta-
tom, hidroelektrarna Brežice z 
velikim umetnim jezerom in ši-
rokim razlivnim poljem, jedrska 
elektrarna Krško, Krška vas in 
Velike Malence ter reki Sava in 
Krka s svojimi spreminjajočimi 
se vodostaji. Navzlic temu, da 
krška jedrska elektrarna že 
stoji in da so že zgradili glav-
nino stavbe hidroelektrarne 
Brežice, bodo načrtovalci hočeš 
nočeš morali za izhodišče pro-
tipoplavnega urejanja postaviti 
Krško vas. Ta bo povedala, na 
katero najvišjo poplavno vodo 
pri sebi pristaja. Ko bodo tako 
določili za vse sprejemljivo naj-
višjo višinsko koto poplavne 
vode, bodo morali najti prostor 
za morebitne poplavne vodne 
presežke in pri tem zagotoviti 
tudi poplavno varnost krške 
jedrske elektrarne.   Civilna pobuda v Krški vasi je 

očitno že prepoznaven sogovor-

nik v strokovnih pogovorih o teh 
neznankah. Vodja pobude Janez 
Ivšič vidi dva glavna ukrepa, ki 
bosta protipoplavno zavarovala 
Krško vas: povečanje struge 
Save pri Čatežu ob Savi, verje-
tno s širitvijo obstoječe struge, 
in nasip na levem bregu Krke 
blizu mostu avtoceste nekaj sto 
metrov s tokom Krke.  Poglabljanje Save je nujno 

zaradi delovanja HE Brežice in 
povečanja vodnega zbiralnika 
bodoče HE Mokrice. »Z njim tudi 
odpravljajo star greh iz šestdese-
tih let prejšnjega stoletja, ko so z 
nasipom od brežiškega starega 
mostu proti Mostecu približno 
na sotočju Krke in Save zožili 
prostor, zaradi česar Sava zdaj 
dvigne Krko proti Krški vasi,« 
pravi Ivšič, ki s pridobljenimi po-
datki in svojimi predlogi resno 
sodeluje v strokovnih razpravah 
z načrtovalci protipoplavnega 
urejanja. 

 Poglobitev Save bo dala v stru-

gi dodaten prostor za vodo. Zato 
bo, kot so izračunali, pri istem 
pretoku, kot je bil leta 2010, Sava 
nižja za skoraj meter. Nižja voda 
bo manj obremenjevala nasipe 
in bo tudi manj pritiskala pod 
nasipi, zato bo poplava za nasipi 
manjša. »Gre za precedne vode. 
To je še dodatni učinek, ki bo po-
leg omenjenih vplival na možno 
višino vode,« meni Ivšič.  Z omenjenim protipoplavnim 

nasipom ob Krki bodo preprečili 
vdor naplavin narasle Save, ki 
jo bodo morali na tem območju 
premišljeno usmerjati na desno, 
da ne bi nenadzorovano zašla 
na levo stran proti jedrski elek-
trarni. Pred savskim poplavnim 
tokom proti Krški vasi in Sko-
picam bo varovala avtocesta, 
ki so jo že okrepili s kamnitim 
nasipom in nima podvozov.  Koliko bodo katero od rek 

širili in poglabljali, bo še stvar 
končnih izračunov. Toda po-
datki, ki jih skrbno preučuje 

tudi Ivšič, kažejo, da bodo obe 
strugi morali predelati zaradi 
HE Mokrice, katere zajezitev 
bi sicer lahko Krko spremenila 
v rokav elektrarniškega jeze-
ra. Posledično bi zaradi zalitja 
plitvin izginila drstišča rib. Z 
načrtovanimi posegi, ki bodo 
omogočili protipoplavno zaščito, 
bodo ohranili tudi plitvine za 
drstišča.  

 Protipoplavno urejanje na-
čeloma poteka po načrtih, a se 
naglo izteka čas do poletja 2017, 
ko naj bi protipoplavno zavaro-
vali območje. Zato se pristojni 
mogoče sprašujejo, kako bo rav-
nala Krška vas, če nasipov ne 
bodo zgradili do roka. »Storili 
bomo vse, da ne bo obratoval-
nega dovoljenja,« napoveduje 
predsednik krškovaške pobude 
Janez Ivšič. Pobuda bo poiskala 
pomoč pravnih strokovnjakov 
za uresničitev svojih pobud, ki 
jih opira tudi na direktivo evrop-
skega parlamenta in sveta o 
oceni in obvladovanju poplavne 
ogroženosti.   »Vključili bomo tudi nadzorne 

ustanove, ki bodo preverile kori-
ščenje sredstev vodnega sklada, 
ki je predviden za finančni vir za 
gradbene in negradbene ukrepe 
protipoplavne zaščite,« pravi 
Ivšič in dodaja, da Krška vas 
računa tudi na podporo občine, 
ki jo je pred kratkim župan Ivan 
Molan napovedal v Krški vasi. 

 M. Luzar 
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 Danes dopoldne bo še nekaj 
oblačnosti, popoldne se bo razja-
snilo. Jutri in za konec tedna se 
obeta lepo in jasno vreme, jutra-
nje temperature bodo malo pod 
ničlo, čez dan pa se bo segrelo 
do pomladanskih 15 stopinj C.  

VREME

https://www.facebook.com/dolenjskilist

tudi na

info@instalacije-zagar.si tel.: 07 30 83 837

STROJNE in ELEKTRO,IZVEDBA - SVETOVANJE

 DOMAČE. NAJBOLJŠE.  –  Pozi-
mi smo ocenjevali kruh, potice, 
zavitke, pletenice itd., zdaj, ko so 
zreli salame in vino, je pred nami 
nova pestra sezona ocenjevanj. 
Na vsako od njih, zavito v prijeten 
lokalni dogodek, lahko gledamo 
kot na podeželsko posebnost, a 
v resnici vsaka od njih potrjuje, 
da še znamo pridelati, predelati 
in pripraviti dobro hrano in pijačo. 
Vsako priznanje posamezniku je 
tudi dokaz vsem nam, da tudi tukaj 
na obrobju sveta nekaj štejemo in 
znamo. Domače že nekaj let ni več 
manj vredno, ampak je najboljše, 
kar je konec tedna jasno povedala 
tudi KZ Krka s tradicionalnim Gre-
gorjevim sejmom v Novem mestu. 
Od tega spoznanja je nujno stopiti 
še korak naprej. Najboljše domače 
moramo po ustrezni ceni prodati, 
za kar potrebujemo tudi ozave-
ščene kupce. In pametno državo. 
Katero šunko boste že kupili pred 
veliko nočjo? (Foto: B. D. G.) 

ZRNO d.o.o. RAKA,  Tel.:  (07) 814 63 30WWW.ZRNO.SI NOVO MESTO:  (07) 814 63 43
AKCIJA: sem. koruza Agrimax  (Force 20 CS) Zeros, Rabina: 43,25 €/25MK

Ugodno: SeM. KRoMpIR NoRIKA  
samo 15,90 €/25kgSuper cena: čebulček - pTUJSKIpraznična peka: MoKA, oReHIKAN LUKoVAC: 6,80 €/25kgSem. vrečka (mala) samo 0,49 €/kom

ŠKRopIVA: 25 % popustopečna kritina Bogener - Koramic, Innovo 10 
engoba 8,90 €/m2.Subvencija ekosklad: fasada 16 cm z 

zaključnim slojem  12,86 €/m2.Cene vsebujejo DDV.

JOŽEFOVO 2016 - dnEVi Odprtih Vrat od petka, 18. do nedelje, 20. marca.•	 petek,	od	7.	do	18.	ure•	 sobota,	od	7,	do	17.	ure•	 in	nedelja,	od	8.	do	16.	ure.
VaBLJEni!

Kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.
Stari trg 2, Trebnje, 07/34 81 500, kz-trebnje@siol.net

Vabljeni v prodajalne KZ Trebnje!

DOMAČE MESNINE – PREKAJENE  
NA DOMAČ, KLASIČEN NAČIN!PREKAJENA ŠUNKA brez kosti 8,40 €/kg

KLOBASA špalena  5,69 €/kg

 PROTIPOPLAVNO UREJANJE 

 Voda bo poplavila, a drugje in drugače 
 Zaščita precejšnjega območja pred poplavami je v brežiški občini ena prednostnih nalog – Krška vas kot 

izhodišče ukrepov – Civilna pobuda bo vztrajala pri krajevnih zahtevah 
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jedrske elektrarne.   Civilna pobuda v Krški vasi je 
očitno že prepoznaven sogovor-

številka 7/leto 15/julij 2016
priloga dolenjskega lista

Na vekomaj naj si 
točimo bisere

»Ne sprašujemo se, 
kaj bo mesto naredilo 
za nas...«

Iz smeti delajo 
surovine in gorivo

AKTUALNO

INTERVJU

NA KRAJU SAMEM 

protipoplavne zaščite,« pravi 
Ivšič in dodaja, da Krška vas 
računa tudi na podporo občine, 
ki jo je pred kratkim župan Ivan 
Molan napovedal v Krški vasi. 

 M. Luzar 

JOŽEFOVO 2016 - dnEVi Odprtih Vrat od petka, 18. do nedelje, 20. marca.•	 petek, od 7. do 18. ure•	 sobota, od 7, do 17. ure•	 in nedelja, od 8. do 16. ure.
VaVaV BLJEni!

Na vekomaj naj si Na vekomaj naj si 
točimo bisere
Na vekomaj naj si 
točimo bisere
Na vekomaj naj si 

»Ne sprašujemo se, 
kaj bo mesto naredilo 
»Ne sprašujemo se, 
kaj bo mesto naredilo 
»Ne sprašujemo se, 

za nas...«

Iz smeti delajo 
surovine in gorivo

AKTUALNO

INTERVJU

NA KRAJU SAMEM 

ŠTEVILKA 9/LETO 15/SEPTEMBER 2016

priloga dolenjskega lista

 AKTUALNO
Pomembna sta ljubezen in profesionalni odnos

INTERVJU
Danes nihče noče imeti slabega vina  

V KUHINJI PRI NAŠIH BRALCIHPo žlicah bosonog do harmonije 

Kdor v Dolenjcu oglašuje - zmaguje!

Škodljivih živali ni, 
Škodljivih živali ni, 

škodljiv je le človek

Če bo uspelo Arabkam, 

bo tudi njej!

Ko je prišel na most, 

AKTUALNO

ZANIMIVOSTI

številka 8/leto 8/leto 8/  15/avgust 15/avgust 15/  2016avgust 2016avgustpriloga dolenjskega lista

urejanja Gaja ministrstvo za 

obrambo, pojasnjuje, da so v 

zvezi z načrtovano gradnjo 

izvedli vse zakonske postopke. 

Tudi v ljubljanskem Podjetju za 

urejanje zemljišč, pooblaščencu 

Zveze za avtošport – AŠ 2005, 

zatrjujejo, da imajo soglasja 

vseh, pri katerih morajo soglas-

ja iskati po zakonu.  

 Med tistimi, ki jih dogajanje 

čudi, je Tomo Staut, direktor 

 Gaj po odhodu nekdanje Jugoslovanske ljudske armade in poznejši upo-

rabi tega prostora za dirkališče zdaj že nekaj let daje videz zapuščenosti 

in neobljudenosti, ki pa je bo po izdanem gradbenem dovoljenju vsak 

priloga dolenjskega lista

večkrat zatrdil, da se je pripra-

vljen vedno sestati z domačini in 

jim podrobno razložiti načrte z 

 Gaj po odhodu nekdanje Jugoslovanske ljudske armade in poznejši upo-

rabi tega prostora za dirkališče zdaj že nekaj let daje videz zapuščenosti 

in neobljudenosti, ki pa je bo po izdanem gradbenem dovoljenju vsak  Odnos družbe do invalidov je pri nas k sreči neprimerno boljši, kot bi 

o njem kdo sklepal po fotografiji, nastali v Dobovi 21. februarja letos 

številka 6/leto 15/junij 2016priloga dolenjskega lista

AKTUALNO

Manj pretepov, več verbalnega nasilja

INTERVJU

Utrip mesta naredijo domačini

NA KRAJU SAMEM 

Elija, pomagaj liliji na Ruti



Tednik Dolenjski list že 67 let vsak četrtek seznanja bralce na Dolenjskem, v Beli krajini, Po-
savju in na kočevsko-ribniškem območju o dogajanju v našem okolju. Časopis izhaja v 

nakladi 10.300 izvodov. Rezultati Nacionalne raziskave branosti uvrščajo Dolenjski list med 
najbolj brane regionalne časopise v Sloveniji. 

Dolenjski list je neodvisen časopis, ki zbližuje ljudi na jugovzhodnem delu Slovenije. Vsak te-
den mu je priložena časopisna priloga Dolenjske novice in TV spored. 

Zadnji četrtek v mesecu pa je bogatejši za barvno revijalno prilogo Živa, ki jo bralci prebirajo 
ves mesec, mnogi med njimi pa jo tudi shranjujejo, saj prinaša prispevke, ki zanimajo najširši 
krog ljudi. Zato se vsakič posebej potrudimo, da Živa opozarja, seznanja, svetuje in zabava. 
Živa bogati Dolenjski list že več kot deset let. Dnevno sveže lokalne novice pa objavljamo tudi 
na spletu www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

 



CENIK OGLASNEGA PROSTORA
Velikost/dimenzija Cena

1 cm višine v stolpcu 16,21 €

1 cm višine v stolpcu na prvi ali zadnji strani 32,42 €

osmina časopisne strani 
136 × 90 mm (ležeče) ali 89 × 140 mm (pokončno) 460,00 €

četrt časopisne strani 
136 × 186 mm (pokončno) ali 183 × 140 mm (ležeče) 920,00 €

pol časopisne strani 
277 × 186 mm (ležeče) ali 136 × 377 mm (pokončno) 1.797,00 €

cela časopisna stran
277 × 408 mm 3.549,00 €

Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2017.

Za objavo oglasa na redakcijski strani po želji naročnika je cena za 20 % višja, objave na prvi ali zadnji 
strani so 100 % dražje.

tednik

Dolenjski list Novo mesto d.o.o., p.p. 212, 8000 Novo mesto, Telefon: 07/39 30 500, Telefax: 07/39 30 540  

ODDAJA OGLASOV
Rok za oddajo oglasnega gradiva je do ponedeljka pred izidom. Izdelan oglas mora biti v zapisu za PC v formatih PDF, AI, EPS, 
CDR (fonti v krivuljah) ali  TIF, JPG (ločljivost 300 dpi) pri barvnih oglasih v CMYK barvnem prostoru. Oglas se dostavi na CD -ju 
ali pošlje po el. pošti na naslov oglasi@dolenjskilist.si

REKLAMACIJE
Reklamacijski rok je tri delovne dni po objavi Dolenjskega lista. Pri ponavljajočih oglasih reklamacije upoštevamo le, če naročnik 
na napako opozori po prvi objavi. Za telefonske popravke naročenih oglasov je odgovoren naročnik. Pri oglasih, ki so bili oddani 
po rokih oddaje, reklamacij ne upoštevamo.

KONTAKTNE OSEBE: 
Marija Krnc Kogovšek; tel. : 07/39 30 515, 051/622 263, e-mail: marija.krnc-kogovsek@dolenjskilist.si
Živa Šošter; tel: 07/39 30 514, 041/623 116, e-mail: ziva.soster@dolenjskilist.si
Jože Lenart; tel: 07/33 30 506, 051/ 261 671, e-mail: joze.lenart@media24.si
Lojze Bojanc; tel: 07/39 30 536, 041/858 733, e-mail:lojze.bojanc@dol-list.si
Marjana Čančar; tel.: 07/39 30 502, 041/381 394, e-mail: marjana.cancar@dolenjskilist.si

277 x 408 mm 277 x 186 mm 136 x 377 mm 183 x140 mm (ležeče)

136 x 186 mm 
136 x 90 mm (ležeče)

89 x 140 mm 

Širina oglasa po stolpcih (višina je lahko od 10 do 378 mm): 1 stolpec 42 mm; 2 stolpca 89mm; 3 stolpci 136 
mm; 4 stolpci 183 mm; 5 stolpcev 230 mm; 6 stolpcev 277 mm
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CENIK VLAGANJA
Teža strojno ročno

do 20 g 1.150,00 € 1.320,00 €

do 50 g 1.350,00 € 1.550,00 €

do 100 g 1.620,00 € 1.860,00 €

do 150 g 1.900,00 € 2.180,00 €
Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2017. 

tednik

Naslov za dostavo vloženk je: SALOMON d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče.
Rok za dostavo vloženke je najmanj 3 dni pred vlaganjem.

KONTAKTNE OSEBE: 
Marija Krnc Kogovšek; tel. : 07/39 30 515, 051/622 263, e-mail: marija.krnc-kogovsek@dolenjskilist.si
Živa Šošter; tel: 07/39 30 514, 041/623 116, e-mail: ziva.soster@dolenjskilist.si



CENIK OGLASNEGA PROSTORA
Velikost/dimenzija Cena

1 cm višine v stolpcu 17,50 €

oglas na naslovnici 90 x 40 mm (ležeče) 100,00 €

četrt strani 93 x 127 mm (pokončen) ali 141x100 mm (ležeče) 370, 00 €

pol strani 190 x 127 mm (ležeče) 710,00 €

cela stran 190 x 259 mm 1.380,00 €

cela stran 210 x 297 mm + 3 mm dodatka za porezavo  1.380,00 €
Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo od 1. 1. 2017.

Širina oglasa po stolpcih [višina je lahko od 10 do 259 mm): 1 stolpec 44 mm; 2 stolpca 93 mm; 3 stolpci 
144 mm in 4 stolpci 190 mm. 

ODDAJA OGLASOV
Živa izide zadnji četrtek v mesecu. Rok za oddajo oglasov - 10 dni pred izidom. Izdelan oglas mora biti v zapisu za PC v formatih 

mesečna priloga

Dolenjski list Novo mesto d.o.o., p.p. 212, 8000 Novo mesto, Telefon: 07/39 30 500, Telefax: 07/39 30 540  

210 x 297 mm 190 x 259 mm 190 x 127 mm 93 x 259 mm 93 x 127 mm 141 x 100 mm

PDF, AI, EPS, CDR (fonti v krivuljah) ali  TIF, JPG (ločljivost 300 dpi) pri barvnih oglasih v CMYK barvnem prostoru. Oglas se dostavi 
na CD -ju ali pošlje po el. pošti na naslov oglasi@dolenjskilist.si

REKLAMACIJE
Reklamacijski rok je tri delovne dni po objavi Dolenjskega lista oz. Žive. Pri ponavljajočih oglasih reklamacije upoštevamo le, če 
naročnik na napako opozori po prvi objavi. Za telefonske popravke naročenih oglasov je odgovoren naročnik. Pri oglasih, ki so 
bili oddani po rokih oddaje, reklamacij ne upoštevamo.

KONTAKTNE OSEBE: 
Marija Krnc Kogovšek; tel. : 07/39 30 515, 051/622 263, e-mail: marija.krnc-kogovsek@dolenjskilist.si
Živa Šošter; tel: 07/39 30 514, 041/623 116, e-mail: ziva.soster@dolenjskilist.si
Jože Lenart; tel: 07/33 30 506, 051/ 261 671, e-mail: joze.lenart@media24.si
Lojze Bojanc; tel: 07/39 30 536, 041/858 733, e-mail:lojze.bojanc@dol-list.si
Marjana Čančar; tel.: 07/39 30 502, 041/381 394, e-mail: marjana.cancar@dolenjskilist.si 
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