
POSAVJE - Šolski prag je v posavskih občinah v ponedeljek 
prvič prestopilo 698 prvošolčkov, skupaj pa imamo v tem 
šolskem letu6628 šolarjev. 
V Kostanjevici na Krki imajo 24 prvošolčkov (194 vseh šolar-
jev), v Radečah 35 prvošolčkov (384 vseh šolarjev), v sev-
niških šolah je 165 prvošolčkov (1522 vseh šolarjev), v bre-
žiških šolah je 218 prvošolčkov (1814 vseh šolarjev) ter v 

krških šolah 256 prvošolčkov in 2714 vseh šolarjev. V slo-
venske osnovne šole je vstopilo 161.914 učencev, od tega 
17.769 prvošolčkov. 
Letos se je končal program uvajanja devetletke. Vsi učen-
ci bodo vključeni v program devetletne osnovne šole, saj je 
še zadnjih 8.183 učencev, ki so vstopili v osemletno osnov-
no šolo, vključenih v sedmi razred devetletke. Pouk bo letos 
potekal na 448 javnih in dveh zasebnih osnovnih šolah. S.V. 
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V OŠ Brežice so v ponedeljek pričeli pouk v dveh izmenah in 
na petih lokacijah. 711 učencev v 32 oddelkih, od tega 88 
prvošolčkov, bodo do selitve v obnovljene šolske prostore, 
po predvidevanjih konec oktobra, v brežiški knjižnici, nek-
danjem dijaškem domu, Prosvetnem domu, Glasbeni šoli ter 
v ETRŠ.   M. K. M.

V	Posavju	6628	šolarjev

KRŠKO - Med večje projekte, kjer je Občina Krško iz naslo-
va evropskih sredstev dobila šest milijonov evrov, sodi izgra-
dnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na 
območjih belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gra-
dnjo omrežja. V 18 mesecih bo Kostak d.d. zgradil javno 
omrežje do vsakega gospodinjstva v občini. Dodatnih pet 
milijonov za zgraditev hrbteničnega omrežja do periferij je 
Občina pridobila iz naslova vračila vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje, kjer so po besedah vodje projekta 
Andreja Sluge uspeli dokazati občinski vložek. 

Več na strani 16.

Pod štorom na igrišču Šajspoh 
je v starem mestnem jedru 
Krškega upokojence pozdravi-
lo tudi mnogo gostov, med nji-
mi v imenu Občine Krško, ki 
je bila pokrovitelj srečanja, 
župan Franc Bogovič, breži-
ški župan Ivan Molan, sevni-
ški podžupan Srečko Ocvirk, 
predsednica KS mesta Krško 
Jožica Mikulanc, gospodarski 
minister Andrej Vizjak, v po-
poldanskih urah pa se je zbra-
nim pridružil tudi obrambni 
minister in predsednik Demo-
kratične stranke upokojencev 
Karl Erjavec. 
Predsednica Zveze društev 
upokojencev Slovenije dr. Ma-
teja Kožuh Novak pa je po-
udarila, da morajo v bodoče 
upokojenci še  močneje strniti 
svoje vrste v močno in enovito 
organizacijo. Med prioritetni-
mi nalogami je izpostavila na-
daljevanje nacionalnega pro-
jekta Starejši za starejše, v 
katerega so vključena tudi že 
vsa društva upokojencev iz Po-
savja, in ki temelji na sopomo-

Optično omrežje za vsa krška 
gospodinjstva	

Bolj prisluhniti upokojencem
KRŠKO - Na zadnjo soboto v avgustu se je v Krškem na petem srečanju zapored se-
šlo okoli 800 posavskih upokojencev, ki so preko matičnih krajevnih društev vklju-
čeni v 7.800-člansko Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Posavja. 

či upokojencev tistim starej-
šim sokrajanom, ki so pomoči 
potrebni zaradi zdravstvenih, 
socialnih ali drugih težav. Ob 
tem pa je potrebno, glede na 
to, da so državnozborske vo-
litve pred vrati, doseči, da 
bodo upokojencem bolj pri-
sluhnili tako v parlamentarnih 
strankah kot v Vladi, saj so s 
preko 550.000 člani zelo moč-
no volilno telo. Kožuh Novako-
va je izpostavila tudi vse večjo 
revščino, v katero so pahnjene 
starejše generacije, saj kar 80 

odstotkov upokojencev pre-
jema nižjo pokojnino od 700 
evrov, zaradi česar so mno-
gi na robu preživetja in posle-
dično v veliki meri tudi breme 
mlajšim generacijam. 
Kulturni program na leto-
šnjem srečanju so oblikovali 
tenorist Marko Železnik, Trio 
Planika in Žiga Kump, še po-
sebno pa je posavske upoko-
jence in zbrane goste navdu-
šil plesni sestav Mlade žurerke 
iz Tržišča. 

Bojana Mavsar

Udeleženci srečanja so bili dobro razpoloženi.

KRŠKO – V ponedeljek ob 5. 
uri zjutraj je zagorelo v Zdra-
vstvenem domu Krško, v sklo-
pu katerega se nahaja tudi 
Lekarna Krško. Kakor kažejo 
prvi izsledki ogleda in prei-
skave, pri kateri so sodelova-
li tudi strokovnjaki Centra za 
forenzične preiskave iz Lju-
bljane, naj bi vžigu v noči iz 
nedelje na ponedeljek botro-
vala vlaga, ki se je zaradi del 
pri montaži klimatskih naprav 
preko vikenda nabrala v ele-
ktrični napeljavi, kar je pov-
zročilo kratek stik. Po prvih 

in še neuradnih ocenah naj bi 
povzročena škoda presegala 
milijon evrov, saj je v prete-
žnem delu objekta, ki se raz-
prostira na dobrih 4.700 m2 
površine, uničena električna 
napeljava, stropovi so prepo-
jeni z vodo, vsi prostori oka-
jeni z dimom, v lekarni uni-
čena vsa zdravila in oprema, 
zaradi česar lahko že pred-
videvamo, da bo za celovito 
sanacijo potrebnih več me-
secev. 
Požar je šele po dobrih petih 
urah uspelo zadušiti 34 gasil-

cem Poklicne gasilske enote 
Krško in PGD Leskovec pri Kr-
škem. Nadaljnja preiskava bo 
pokazala, ali obstajajo zna-
ki kaznivega dejanja in mo-
rebitna odgovornost fizičnih 
ali pravnih oseb, o čemer bo 
Policija obvestila Okrožno dr-
žavno tožilstvo v Krškem. 
Sicer pa so na težave s pre-
zračevalnim sistemom v kr-
škem zdravstvenem domu 
opozarjali vse od otvoritve 
novogradnje pred petimi leti. 
Več na str. 2.

Bojana Mavsar

Hiša zdravja v plamenih
Uprava ZD Krško 

obvešča, da je sredstva 
za odpravo posledic 
požara v ZD Krško 

mogoče donirati na 
spodnji račun:

TR.: 01254-6030921218 
sklic 00 11008 

KRŠKO - V prostorih Nuklearne elektrarne Krško se je vče-
raj, 3. septembra, po več kot treh letih znova sestala Med-
državna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe med 
Slovenijo in Hrvaško o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkorišče-
njem in razgradnjo. Kot sta po sestanku povedala ministra 
za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in Damir Polančec, ki 
sta vodila obe delegaciji, so se pogovarjali o treh točkah: 
delovanju NEK, pri čemer sta oba izrekla pohvalo vodstvu 
elektrane za stabilno in varno obratovanje, drugi reviziji 
programa razgradnje NEK, ki mora biti narejena do konca 
leta 2009, ter o hrvaškem skladu za financiranje izgradnje 
odlagališča NSRAO in razgradnje NEK. Hrvati so v skladu, ki 
bi ga morali v skladu z leta 2003 podpisano meddržavno po-
godbo ustanoviti že leta 2004, a so ga šele letos, zbrali 49 
milijonov evrov. V vsakem četrtletju naj bi vanj vplačali po 
pet milijonov evrov ter tako do konca leta 2010 nadoknadi-
li, kar so zamudili v preteklih letih. V slovenskem skladu je 
bilo 30. junija letos zbranih 151 milijonov evrov, obe državi 
pa naj bi do leta 2020 skupaj zbrali 350 milijonov evrov. Ko-
misija naj bi se naslednjič sestala po izdelavi revizije pro-
grama razgradnje NEK v naslednjem letu.  P.P.

Hrvati zbrali 49 milijonov evrov
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SEVNICA – Že 18. avgusta je kandidaturo na nadomestnih voli-
tvah za župana občine Sevnica najavil 38-letni Srečko Ocvirk 
iz okolice Sevnice, ki je trenutno podžupan s pooblastili žu-
pana. Je predsednik občinskega odbora SLS Sevnica in dobro 
leto in pol aktivno v politiki. Sicer je tri mandate v občinskem 
svetu, kje tvorno deluje in verjame, da bi mu bil občinski 
svet v podporo. Dobro je seznanjen s kmetijskim in gospo-
darskim področjem, pri delu v Kmečki zadrugi Sevnica pa je 
vedno sodeloval z ljudmi, tako da mu je to prišlo v kri. 

Ocenjuje se za človeka dialo-
ga in sodelovanja, ne pa iz-
ključevanja. Njegov program 
je povezan s programom za-
dnjih volitev z neizogibno 
osebno noto. Kot bistveno  
poudarja nadaljevanje teko-
čih projektov in tistih, ki so 
v idejnih zasnovah, saj oce-
njuje razvoj v občini za ute-
čen. „Pri koriščenju evropskih 
sredstev smo v dobri kondici-
ji, a jim sicer relativno težko 
sledimo z lastnimi sredstvi,“ 
meni Ocvirk, ki pravi, da je 
zdaj na vrsti mesto Sevnica in 
napoveduje njegovo urbani-
stično ureditev. S.V.

SEVNICA – Prejšnji ponedeljek, 25. avgusta, je svojo kandi-
daturo na nadomestnih volitvah za župana občine Sevnica, 
ki bodo 12. oktobra, najavila Meri Kelemina z Blance. 48-le-
tna diplomirana ekonomistka in mati dveh otrok, že 26 let 
zaposlena v Lisci na vodstvenih položajih v trženju in ra-
zvoju izdelkov, v prejšnjem mandatu pa tudi predsednica 
KS Blanca, pravi, da jo bo poleg SDS podprla še vsaj ena po-
litična stranka, želi pa tudi podporo raznih interesnih in sta-
novskih skupin.

Kot svojo prednost izpostavlja 
dolgoletne izkušnje iz gospo-
darstva, podporo številnih zna-
nih osebnosti, pa tudi znanje 
treh tujih jezikov. O sebi pra-
vi, da je pozitivna osebnost, 
razvojno naravnana, družabna, 
socialno občutljiva in dostopna 
za malega človeka. „Želim, da 
občani naše občine sodelujejo 
pri ustvarjanju našega vsakda-
na in da skupaj začrtamo cilje 
za nadaljnje projekte,“ pravi 
Keleminova in obljublja spro-
ščen in ustvarjalen duh tako 
v občinski upravi kot v celotni 
občini ter želi čim bolje konča-
ti, pa tudi nadgraditi že zasta-
vljene projekte v občini.  P.P.

Občani naj sodelujejo pri 
ustvarjanju	vsakdana

Meri Kelemina, kandidatka SDS za županjo 
občine Sevnica

Meri Kelemina

Srečko Ocvirk, kandidat SLS za župana občine 
Sevnica	

Za dialog in sodelovanje, ne 
izključevanje

Srečko Ocvirk

POSAVSKI OBZORNIK – 
časopis za pokrajino Posavje

izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Andrej Pinterič

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

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 344
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij 
ne vračamo in ne honoriramo.
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.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo tako, da nam sporočijo svoj 
naslov po pošti, e-pošti ali faksu. Plačali 
bodo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za 
eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v Slo-
veniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB: SI03155-1086687920
TRR pri banki NLB: SI 02980-0254398083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (19/2008) bo izšla v 
četrtek, 18. septembra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
10. september.

Bohoričeva 10, 8270 Krško
d.o.o. TEL.: 07/49-02-117
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GORENJI LESKOVEC - V petek popoldne, 22. avgusta, sta po-
slanec v DZ RS Stane Pajk in župan občine Krško Franc Bo-
govič na Bohorju predala v uporabo dva asfaltirana cestna 
odseka, in sicer v dolžini 250 metrov med zaselki Kotink – 
Kanski Hrib ter 1300 metrski cestni odsek Gorenji Leskovec 

– Sobnik. V pripravljalna dela za modernizacijo makadam-
skih cestišč so se aktivno vključili tudi tamkajšnji krajani, ki 
so uredili cestni tampon in za nabavo potrebnega materiala 
pridobili tudi sponzorska sredstva, v nadaljevanju, za pre-
plastitev navedenih cestnih odsekov z asfaltom, pa je sred-
stva v skupni višini 85.000 evrov zagotovila Občina Krško iz 
proračuna.  B.M.

Prenovljena	cestna	odseka	

S prihodom praporščakov ter 
ob slovenski himni, ki so jo 
zaigrali ločki godbeniki, se je 
na Pišecah pričela posebna 
slovesnost, s katero so obe-
ležili Dan gasilcev in 100-le-
tnico delovanja PGD Pišece. 
Zbrane je nagovoril predse-
dnik domačih gasilcev, ki dru-
štvo vodi od leta 1992, Jože 
Omerzel. Za govorniškim pul-
tom so se mu v nadaljeva-
nju programa pridružili tudi 
predsednik KS Pišece Peter 
Skrivalnik, pa tudi predse-
dnik Gasilske zveze Brežice 
Mihael Boranič. Ob tej prilo-
žnosti je dejal, da je biti ga-
silec plemenito dejanje in za 
prihodnost gasilstva ni boja-
zni. Brežiški župan Ivan Mo-
lan pa je zbranim pojasnil, 
da imajo velik posluh tako za 

Jubilej	pišeških	in	dan	
brežiških gasilcev 
PIŠECE - Gasilska zveza Brežice je v soboto, 30. avgusta, obeležila Dan gasilcev, obenem pa so počastili 
tudi 100 let delovanja tamkajšnjega prostovoljnega gasilstva. Na slovesnosti so številne zbrane gasilce 
in gasilke pozdravili najvidnejši udeleženci iz brežiškega javnega življenja in tudi iz širšega območja, 
predvsem pa je dogodek potekal z bogatim kulturnim programom. Poskrbljeno je bilo tudi za prijetno 
druženje in zabavo pozno v noč. 

redne dotacije, kakor tudi za 
izredne ter dodal, da so se 
še posebej potrudili glede iz-
gradnje večnamenskega piše-
škega doma in izrazil prepri-
čanje v skorajšnjo pridobitev 
prepotrebnih prostorov. Go-
spodarski minister mag. An-
drej Vizjak je dodal, da so 
gasilci gibalo društvenega ži-
vljenja na podeželju, ki to 
delo opravljajo brezplačno, 
kar je veliko humano deja-
nje, ki ga je potrebno ceniti. 
V slavnostnem nagovoru pa 
je predsednik Gasilske zveze 
Slovenije Anton Koren de-
jal, da se je potrebno vese-
liti dosežkov in najrazličnej-
ših pridobitev. Seveda pa so, 
po njegovih besedah, pred 
gasilci nove naloge in tudi 
odprta vprašanja, ki pa jih 

bodo s skupnimi močmi vse-
kakor zmogli. 

Podeljena so bila tudi prizna-
nja in sicer KS Pišece, Občini 
Brežice, Gasilski zvezi Breži-
ce in Gasilski zvezi Slovenije. 
Gasilsko odlikovanje 3. stop-
nje in priznanje za posebne 
zasluge je prejel Jože Omer-
zel, 2. stopnje pa Jože Pše-
ničnik in Jože Krulc. 
Zvrstile so se tudi čestitke 
najrazličnejših predstavnikov 
društev in organizacij, pred-
vsem pa so pripravili pester in 
bogat kulturni program. Na-
stopili so še MoPZ Bizeljsko, 
Prijatelji z Veselega vrha, pe-
vec Sandi Denžič in doma-
ča Folklorna skupina Duplo. 
Prireditev je vodila Mateja 
Krulc. V nadaljevanju dru-

žabnega srečanja pa je bilo 
poskrbljeno tudi za hrano in 
pijačo, za zabavo pa je igral 
Ansambel Slovenski zvoki. 

M. Kalčič M. 

Zbrani na Dnevu brežiških gasilcev in obeležitvi 100 let PGD Pišece

Pišeški gasilci so jubilej 
obeležili z izdajo priložno-
stne brošure in slavnostno 
sejo 23. avgusta. V društvu 
so podelili številna prizna-
nja, in sicer za dolgoletno 
delo za 10, 20, 30 in 40 
let, za 60 let so priznanja 
prejeli Franci Černelič, 
Justa Slak in Jože Kene. 
Med dobitniki priznanj ve-
lja omeniti dolgoletno čla-
nico društva in dobitnico 
najvišjega priznanja v ga-
silstvu (kipca Matevža Ha-
ceta) Marijo Ano Ogorevc. 
Na prireditvi so skupaj po-
delili 120 priznaj, od tega 
je društvo svojim članom, 
društvom v krajevni sku-
pnosti, osnovni šoli, kra-
jevni skuposti in sponzor-
jem podelilo 60 priznanj, 
Gasilska zveza Brežice pa 
34 priznanj za dolgoletno 
delo in 13 občinskih odli-
kovanj. Ob dnevu Civilne 
zaščite, 1. marcu, je PGD 
Pišece ob jubileju prejelo 
srebrni znak Civilne zašči-
te.  S.V.

Po besedah direktorja ZD Krško Damijana Blatnika trenutno po-
leg urgence v pritličju objekta deluje splošna ambulanta, ordini-
rata pa tudi dve zasebni ambulanti. Po objektu razpeljujejo vzpo-
redno električno napeljavo, kajti šele kompletna priključitev bo 
pokazala, ali poškodbe na električnem omrežju niso poškodovale 
tudi posameznih medicinskih naprav, zaenkrat pa je zaprta tudi 
vodovodna napeljava. Pred oceno in mnenjem pristojne inštitu-
cije za varstvo pri delu, da je objekt varen tako za zaposlene kot 
uporabnike, v njem ne bodo obratovale ordinacije, ki zdaj delu-
jejo na postajah v Kostanjevici na Krki in na Senovem. 

Po pridobitvi mnenja bodo lahko predvidoma usposobili vsaj 90 
odstotkov prostorov, v katere bo za uporabnike omogočen vstop 
skozi vhod urgence, da bodo lahko sanacijska dela v vzhodnem 
delu prvega in drugega nadstropja, kjer je požar povzročil naj-
več škode, nemoteno potekala. Projekt rekonstrukcije prezra-
čevalnega sistema je dala Občina Krško izdelati že pred dve-
ma letoma, v letošnjem proračunu pa je za investicijo namenila 
nekaj sredstev. Za izvajanje del na prezračevalnem sistemu je 
bila izbrana Kovinotehna MKI iz Novega mesta, za nadzor pa CRP 
Brežice. Kakor pravi Blatnik, sam ni strokovnjak na tem podro-
čju, kakor tudi ne pristojen, da bi lahko sodil o tem, ali so poža-
ru botrovala nestrokovno opravljena dela, vsekakor pa so se te-
žave pojavile z začetkom izvajanja del. 

S še več težavami se soočajo v lekarni, v kateri so po besedah di-
rektorice Pavle Janc utrpeli 100 % škodo, saj so v prostorih uni-
čene vse zaloge in aparature. Velik problem je nastal tudi zara-
di uničenih komunikacij in glavnega serverja. Na srečo je dvema 
programskima hišama uspelo na podlagi kvalitetno arhiviranih po-
datkov le-te obnoviti, zaradi česar bodo lahko že konec tega te-
dna začeli poslovati v ordinaciji, ki jim jo je začasno odstopil 
zdravstveni dom v prtiličju zgradbe. Farmacevtke bodo delale v 
dveh izmenah na dveh izdajnih mestih v ordinaciji.  B. Mavsar

Hiša zdravja v plamenih
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BREŽICE - Občinski odbor LDS v Brežicah je na seji izvr-
šnega odbora za svojega kandidata za volitve v državni 
zbor soglasno podprl dolgoletnega člana Ferda Pinteriča. 
Tovrstna podpora je tudi svojevrstno priznanje kandida-
tu tako za delo v stranki, predvsem pa na številnih odgo-
vornih funkcijah, ki jih je ali jih še vedno poklicno ali ne-
poklicno opravlja. 

Svoje bogate delovne pa tudi 
politične izkušnje si je Ferdo 
Pinterič nabiral že kot pred-
sednik krajevne mladinske or-
ganizacije in kot predsednik 
Sveta krajevne skupnosti. Dva 
mandata je vodil delo občinske 
uprave Občine Brežice, pose-
bej pomembne so njegove iz-
kušnje v gospodarstvu, prido-
bljene v NEK, še zlasti pa na 
mestu direktorja Komunalno 
stanovanjskega podjetja Bre-
žice d.d., ki ga uspešno vodi 
že šesto leto. Svoj humanitarni 
prispevek družbi vseskozi daje 
kot član in poveljnik Občinske-
ga štaba CZ Občine Brežice, 
pred osamosvojitvijo Slovenije 
pa je kljub veliki nevarnosti in tveganju z družino prevzel nase 
odgovornost za hranjenje orožja TO.

„Kot poslanec si bom prizadeval za kulturo političnega dialo-
ga in depolitizacijo družbe. Državljane in gospodarstvo je po-
trebno dodatno davčno razbremeniti ter ta sredstva nameniti 
za dvig socialne ravni in zmanjšanje revščine. Zdravje in zdra-
vstvene storitve morajo postati enako dostopne za vse brez ča-
kalnih dob. Represijo v prometno-varnostni politiki naj zame-
nja učinkovitejši vzgojni sistem. Sprostiti je potrebno pogoje in 
povečati obseg nepovratnih sredstev za vlaganja v alternativ-
ne vire energije,“ pravi Pinterič in nadaljuje: „V občini Brežice 
je nujno potrebno spodbuditi nov gospodarski razvoj in odpreti 
perspektivne možnosti mladim. Pri številnih realiziranih projek-
tih sem sodeloval ali pa jih celo sam spodbudil kot direktor ob-
činske uprave oziroma komunalnega podjetja. Prepričan sem, 
da bom kot poslanec še lažje pomagal pri reševanju potreb in 
problemov naših občanov in hkrati vztrajal na uresničitvi razvoj-
nih projektov, pomembnih za občino Brežice in Posavje.“ Ur. 

SEVNICA - Kandidat stranke Nova Slovenija (NSi) v volilnem 
okraju Sevnica je 60-letni Jože Šinkovec. V svojem predvo-
lilnem programu velik poudarek namenja predvsem kmetij-
stvu ter meni, da je njegovemu razvoju v prihodnje potreb-
no nameniti večjo pozornost, predvsem v smislu sledenja 
evropskim trendom na tem področju.

Kot meni, je za preživetje kme-
tij nujno intenzivnejše razvija-
nje dopolnilnih dejavnosti, kot 
so kmečki turizem, ekološke 
kmetije ter lovski turizem. Po-
litika razvoja podeželja mora 
zato biti usmerjena tako, da 
bodo tudi manjše kmetije po-
stale ekonomsko neodvisne. 
Jože Šinkovec tudi poudarja, 
da lovsko dejavnost v Sloveni-
ji trenutno onemogoča država. 
Kmetje trpijo škodo, ki jo pov-
zroča divjad, nimajo pa nobe-
nih dohodkov iz vira lovstva. 
Čeprav je stroka odločila, da 
je lov gospodarska dejavnost, 
tega politika ni uzakonila, na-
vaja kandidat NSi.

Šinkovec ob tem tudi meni, da Kmetijsko gozdarska zbornica 
premalo ščiti interese kmetov ter da se pri sprejemanju novih 
zakonov vključuje preveč pasivno. V NSi zato poudarjajo, da je 
potrebno zbornico izpostaviti tržnim zakonitostim ter odpravi-
ti obvezno članstvo, Agencija za kmetijske trge in razvoj pode-
želja pa mora pri svojem delu postati bolj učinkovita. 

V Sevnici se sicer namerava zavzemati tudi za tretjo razvojno 
os oz. za ureditev cestne povezave sever-jug. Šinkovec je med 
drugim ob svoji predstavitvi navedel, da je tudi v Sevnici po-
trebno graditi neprofitna stanovanja predvsem za mlade dru-
žine, v stranki pa nameravajo ob tem velik poudarek nameniti 
tudi vprašanju varovanja zraka, zemlje in vode.

Šinkovec je bil vseskozi aktiven v KS Boštanj, deluje pa tudi v 
organu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Večino svoje-
ga dela je do sedaj opravljal v javni gospodarski službi, po letu 
1990 pa se je odločil za kmetovanje na kmetiji Rekštanj. 

M.K.

Jože Šinkovec, kandidat NSi Sevnica 

Kmetijstvo potrebuje nov 
razvojni	zagon

Jože Šinkovec

BREŽICE - Gospodarski minister v sedanji vladi, Brežičan 
mag. Andrej Vizjak, je objavil svojo kandidaturo na je-
senskih državnozborskih volitvah. Na listi Slovenske de-
mokratske stranke (SDS) se bo potegoval za mesto poslan-
ca tako v brežiškem kot v sevniškem volilnem okraju z 
motom Dejanja in ne le besede. 

Mag. Andrej Vizjak poudar-
ja velik pomen sodelovanja z 
vodstvom brežiške občine, ki 
je obrodilo pozitivne rezulta-
te za občane, predvsem mladi-
no, na področju razvoja v obči-
ni pa je po njegovem mnenju 
viden tudi njegov prispevek v 
vlogi ministra. Pravi, da se bo 
tudi v bodoče zavzemal za zni-
žanje davkov na gospodarskem 
področju, za sofinanciranje ra-
zvojnih projektov malih in sre-
dnje velikih podjetij ter za od-
prtje najmanj 500 delovnih 
mest ob zagonu gospodarske-
ga središča Feniks pri letališču 
Cerklje ob Krki, gradnji savskih 
hidroelektrarn in v industrijski 
coni v Brezini. Izrazil je prepričanje o novih kakovostnih de-
lovnih mestih, kar bo pomenilo rast plač in posledično tudi po-
kojnin.

“Razvoj turizma bomo pospešili s spodbujanjem kakovostne in 
pestre ponudbe manjših in srednje velikih ponudnikov in s po-
sodobitvijo turistične infrastrukture,” je še dejal Vizjak, “na 
kmetijskem področju nameravam spodbujati dopolnilne kme-
tijske dejavnosti, potrebno pa bo skrbeti za prilagajanje pod-
nebnim spremembam. V brežiški bolnišnici so potrebne po-
sodobitve in širitev programov, ki so nujni za zagotavljanje 
kakovostnih zdravstvenih storitev Posavcem.”

Vizjak kandidira tudi v sevniškem volilnem okraju, kjer želi z 
zmago na volitvah, kot pravi, nadaljevati in nadgraditi projek-
te v občini. “Prepričan sem, da je ključni razvojni projekt za 
občino Sevnica nova hitra cestna povezava, ki bo občino pove-
zala tako z dolenjskim kot s štajerskim krakom avtoceste,” po-
udarja Vizjak, “tretja razvojna os pa mora enakovredno preč-
kati občino in mesto Sevnica. Z vso energijo in vplivom bom na 
ustreznem nivoju zagovarjal to varianto.” Izpostavlja tudi po-
men ustvarjanja pogojev za hitrejši in kvalitetnejši gospodar-
ski razvoj v občini ter potrebo po dokončanju vseh del ob iz-
gradnji hidroelektrarn na Savi. 

Med prednostne naloge si je zadal tudi ustanovitev pokrajine 
Posavje, kar bi omogočilo hitrejši razvoj celotnega posavske-
ga območja. Zavzema se za izgradnjo novih šolskih objektov in 
za nove šolske programe, za izgradnjo novih športnih objektov, 
ki bodo omogočili vadbo in tekmovanja mladim in vrhunskim 
športnikom, podporo ljubiteljski kulturi ter pomoč mladim pri 
šolanju, zaposlitvah in pridobivanju stanovanj.

M. K. M., P. P.

Mag. Andrej Vizjak, kandidat SDS Brežice in 
Sevnica

Dejanja	in	ne	le	besede

Mag. Andrej Vizjak

Ferdo Pinterič, kandidat LDS Brežice

Prizadevanje	za	razvoj	
občine Brežice

Ferdo Pinterič

Krško – Svojega kandidata je LDS Krško predstavila z osta-
limi kandidati iz vse Slovenije na konvenciji stranke, 29. 
avgusta, v veliki dvorani Cankarjevega doma.

Kandidat mag. Damjan Lah v 
svojem programu izpostavlja 
lokalno in širšo problemati-
ko. Posavje in Krško postaja-
ta največji energetski bazen 
v Sloveniji. Jedrska energija 
je tako edina možnost za po-
večano porabo doma in na tu-
jem. Nova investicija v NEK 
– drugi blok je primerna in 
sprejemljiva, vendar ne brez 
soodločanja ljudi, ki v tem 
okolju živimo. Mag. Damjan 
Lah doda, da bomo takšne po-
membne odločitve sprejemali 
»od spodaj navzgor«. Spreje-
te bodo ob soglasju ljudi teh 
krajev, ki morajo dobiti pri-
merno osebno odškodnino.

47-letni kandidat LDS opozarja tudi na ostale dele svojega po-
litičnega programa. Zavzemal se bo za posameznika ne le sko-
zi zagotavljanje osebne blaginje. Spremeniti je potrebno tudi 
načine odločanja, ki bodo sprejemljivi za vse generacije. One-
mogočiti moramo totalitarne težnje oblasti, v državo vrniti 
vladavino prava in vrniti delitev na zakonodajno, izvršno in so-
dno vejo oblasti, je odločen kandidat LDS Krško. 

Damjan Lah ve, da moramo ponovno vzpostaviti sistem social-
ne pravičnosti, uveljaviti sistemske rešitve, ki bodo onemogoči-
le neupravičeno kopičenje bogastva v rokah izbrancev, zavaro-
vati javno šolstvo in zdravstvo, preprečiti siromašenje kulture in 
njenih ustanov, vrniti svobodo in neodvisnost medijev.

Opazne so kandidatove dosedanje delovne izkušnje. Že na za-
četku kariere je postal direktor Uprave za obrambo za obmo-
čje Posavja. Sledilo je nabiranje izkušenj pri delu na treh mini-
strstvih: za delo, družino in socialne zadeve, za obrambo in za 
finance. Opravljal je naloge direktorja Urada predsednika Vla-
de RS, zaposlen je bil na Visoki šoli za podjetništvo. Sedaj je 
namestnik direktorja AJPES, kjer med drugim skrbi za pripravo 
predpisov, kadrovske in pravne zadeve ter za javna naročila.

I.M.

Mag. Damjan Lah

Mag. Damjan Lah, kandidat LDS Krško

Združeni zmoremo vse!

SEVNICA  - Za mesto poslanca na jesenskih državnozbor-
skih volitvah bo na listi Demokratične stranke upokojen-
cev (DeSUS) v Sevnici kandidiral univerzitetni diplomirani 
ekonomist Dušan Močnik iz Krmelja, ki se bo zavzemal za 
večje dostojanstvo in blaginjo ljudi. 

55-letni Dušan Močnik, član 
Sveta KS Krmelj in občinski 
svetnik v Občinskem svetu ob-
čine Sevnica, letošnje parla-
mentarne volitve doživlja kot 
priložnost za  ureditev pokoj-
ninske zakonodaje: »Pokoj-
nine so ekonomska in ne so-
cialna kategorija, ki bi bila 
odvisna od dobre volje posa-
meznih političnih strank, zato 
zniževanje pokojnin ni do-
pustno in se mora usklajeva-
ti z rastjo neto plač.« Če bo 
izvoljen, se bo zavzemal tudi 
za hitre, kvalitetne in poceni 
zdravstvene storitve v javnih 
zdravstvenih zavodih, v kate-
rih je potrebno poskrbeti za 
nakup dodatne ustrezne opreme, pripomočkov in zdravil. S 
privatizacijo zdravstva in šolstva se ne strinja: »Prekiniti je 
treba s privatizacijo zdravstva in šolstva na sedanji način, si-
cer se bodo lahko izobraževali samo bogati in dobili ustrezno 
zdravstveno storitev le tisti, ki imajo debelo denarnico.« Tr-
dno je prepričan, da je potrebno skrb za ostarele, bolne in 
invalide povečati na ravni države in ne na ravni civilne druž-
be in zasebnega partnerstva, zato bi bilo potrebno v te na-
mene v bodoče nameniti več sredstev iz javne blagajne. 

»Mladim mora država zagotoviti enake možnosti izobraževa-
nja, razvoja in zaposlitve. Šole morajo biti javne, saj bodo 
sicer nadarjeni učenci iz materialno šibkih družin zavrženi,« 
dodaja Močnik. O vedno bolj pereči problematiki zaposlo-
vanja meni: »Končati je treba sedanjo prakso zaposlovanja 
samo za določen čas, saj na ta način zaposleni ne morejo do-
biti kredita, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje.«  Pri-
zadeval si bo tudi za potek 3. razvojne osi skozi kraje v Mirn-
ski dolini in za ohranjanje vrednot NOB.    

Smilja Radi, foto: Petra Biderman

Dušan Močnik, kandidat DeSUS Sevnica

Vsem enake možnosti za 
dostojanstvo	in	blaginjo

Dušan Močnik

Miroslava Mahovne živi v Rovišču pri Studencu, kamor so se 
z družino preselili pred petindvajsetimi leti s Senovega. Pra-
vi, da živi zelo povezano z naravo in že od mladosti obožu-
je gore. Doma se z veseljem posveča delu okoli hiše in skrbi 
za štirinožnega mešančka Dima. Več let je oskrbovala mamo 
z Alzheimerjevo boleznijo in bila deležna velike nesebične 
hvaležnosti. Ker so mnogo prezgodaj izgubili moža in očeta, 
so njeni najlepši trenutki v krogu sinov in njunih deklet. 

Kot modna oblikovalka je bila 
zaposlena v nekdaj uspešnih te-
kstilnih tovarnah Jutranjki, No-
voteksu in Mo.ji. Z zaposleni-
mi je doživljala agonijo zaprtja 
obeh tekstilnih velikanov. Izku-
šnje, čut za pomoč in pravič-
nost so jo pripeljale do odloči-
tve, da kandidira za poslanko.  
Aktivno se želi vključiti v reše-
vanje problemov vse večje re-
vščine. Pravi, da je dvigovanje 
najnižjih plač za nekaj evrov 
sramotno. Delo mora zagota-
vljati dostojno preživetje. Ena-
ko velja za upokojence, ki s 
polno delovno dobo ne more-
jo preživeti meseca.  Pomaga-
ti želi mladim, da jim bo omo-
gočena pravica do zaposlitve in ugodnih stanovanj. Le tako se 
bodo lahko osamosvojili in se počutili varne. V stranki Lipa se 
zavedajo, da je le zadovoljen delavec dober delavec, ki je zato 
največje bogastvo v gospodarstvu in drugih dejavnostih. Priho-
dnost bo le tako lahko postala most med generacijami in soli-
darnostjo.  Ur.

Miroslava Mahovne, kandidatka stranke Lipa 
Sevnica in Brežice

V Sloveniji je preveč revnih

Mahovne Miroslava
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Posavski	kandidati	Zares	
prvič skupaj pred javnostjo 
KRŠKO – Prejšnjo sredo, 27. avgusta, so se v Krškem v družbi predsednika 
stranke Gregorja Golobiča prvič skupaj javno predstavili posavski kandidati 
stranke Zares – nova politika za poslance v Državnem zboru: Vilma Jan Špiler, 
mag. Drago Lopert in Zdravko Mastnak.

V krškem volilnem okraju 
kandidira vodja geodetske 
pisarne v Krškem Vilma Jan 
Špiler, članica mnogih dru-
štev in predsednica Plaval-
nega kluba Celulozar Krško 
ter zadnji dve leti občinska 
svetnica. „S svojim znanjem 
in izkušnjami se bom zavze-
mala predvsem za bolj stra-
teško usmerjen gospodarski 
in prostorski razvoj, ki bo 
moral biti pravilno uravno-
težen s področjem varstva 
okolja,“ pravi Jan Špiler-
jeva, „svojo energijo bom 
usmerila predvsem v to, da 
bo začela politika bolj upo-
števati stroko.“

Kandidat stranke Zares v 
brežiškem okraju je direk-
tor Davčnega urada Brežice 
mag. Drago Lopert, ki sicer 
ni član stranke. „Želimo si 
novo politiko in nove obraze, 
ki jih bomo izbrali zato, da 
bomo skupaj ustvarjali lep-
ši jutri. To si želim tudi sam, 
zato sem se odločil, da kan-
didiram, ker čutim, da znam 
in zmorem, ker sem odgovo-
ren, vztrajen, ustvarjalen in 
zanesljiv,“ pojasnjuje razlo-
ge za vstop v politiko.

V sevniškem okraju bo gla-
sove za Zares zbiral enolog 
in vinar Zdravko Mastnak, 
ki se je po dveh desetle-

tjih dela v vinski kleti Krško 
pred časom odločil za samo-
stojno pot. „Zakaj politi-
ka? Ker želim javnosti pove-
dati, da mora biti tega, kar 
sem občutil na lastni koži, to 
je brutalna delitev na vaše 
in naše na področju razmi-
šljanja, življenja in financi-
ranja, kot jo imamo v naši 
državi, enkrat za zmeraj ko-
nec.“

Predsednik stranke Zares 
Gregor Golobič poudarja, 
da so številni novi ljudje na 
njihovi listi znanilci, da Slo-
venija pričakuje spremem-
be.

P. Pavlovič

Mag. Drago Lopert, Vilma Jan Špiler, Gregor Golobič in Zdravko Mastnak

Lipa gradi na človeku 
KRŠKO - Posavska kandidata za poslanski sedež v stranki Lipa sta samostojni 
kulturni delavec ter direktor Plesnega kluba Lukec Dušan Vodlan iz Krškega 
ter modna oblikovalka Slavica Mahovne iz Sevnice. Kot bistvo v stranki izpo-
stavljajo predvsem ljudi in vrednote, na katerih gradijo.

V stranki s svojimi kandidati 
za bližnje državnozborske vo-
litve opozarjajo na pozablje-
ne humane vrednote, obenem 
pa stranka državljanom ponu-
ja kandidate, ki bodo vedno in 
povsod izvajali svojo poslan-
sko funkcijo oz. bodo v Držav-
nem zboru prepoznavni pred-
vsem s konkretnimi pobudami 
in vprašanji. Z začetkom no-
vega mandata nameravajo v 
stranki najprej podati pobudo 
za spremembo zakona o dobič-
ku pravnih oseb, saj bi se mo-
rala, po mnenju Saša Pečeta, 
država temu davku odpovedati 
v korist lokalnih skupnosti.

Kandidatka Slavica Mahovne 
poudarja, da zastopa vse vre-
dnote stranke, kot morebitna 
poslanka pa namerava zago-
varjati pravice vseh prebival-
cev. „Za kandidaturo sem se 
odločil, ker sem prepričan, da 
lahko s svojim znanjem, izku-
šnjami ter prepričanjem pri-
pomorem k boljšemu življenju 
vseh državljanov,“ ob tem po-
udarja Dušan Vodlan. V prvi 
vrsti se namerava konkretno 
zavzeti predvsem za primer-
nejše davčne olajšave za dru-
štva, ki naj bi bila sedaj na 

tem področju preveč obreme-
njena.

V Pečetovi stranki poudarja-
jo, da si je slovenska politi-
ka doslej zatiskala oči pred 
konkretnim dejstvom revšči-
ne v naši državi. Lipa name-
rava zato predvsem „graditi 
na človeku.“ Stranka je sicer 
prva vložila vse kandidature v 
vseh osmih volilnih enotah.

Barbara Žgajner Tavš je ob 
predstavitvi obeh kandida-

tov v Krškem izpostavila, da v 
stranki zagovarjajo drugačno 
politiko v korist slehernega 
posameznika, saj naj bi seda-
nja vladna politika že izničila 
pomen države blaginje, ki za 
svoj razvoj potrebuje pred-
vsem uspešno gospodarstvo. 
V stranki med drugim obso-
jajo nedopustno privatizira-
nje javnih zdravstvenih usta-
nov, zavzemajo pa se tudi za 
kakovostnejše javno izobra-
ževanje. 

M.Kerin

Po napovedi kandidature za poslanca na listi SDS se je 
mag. Andrej Vizjak v sobotnem dopoldnevu, 22. avgusta, 
podal po brežiški občini. Na pokušini vina ministra 
Andreja Vizjaka, kakor je poimenoval dogodek, se je 
najprej ustavil na brežiški tržnici, tu je tudi nastala 
fotografija, nato pa se je s strankarsko delegacijo 
odpeljal še v Cerklje ob Krki, na Veliko Dolino, na 
Jesenice na Dolenjskem ter na Čatež ob Savi.  M. K. M. 

BREŽICE – Člani Občinskega odbora Slovenske demokratske 
stranke mag. Andrej Vizjak, brežiški župan Ivan Molan, Marko 
Hercigonja in Tatjana Močan so v sredo, 20. avgusta, obiska-
li Vrtec Mavrica in ob tej priložnosti podelili razvojnemu od-
delku, ki ga vodi Marija Terihaj, vrednostni bon v višini 1.500 
evrov. Dotacijo bodo porabili za nakup posebnega računalni-
škega programa, prilagojene tipkovnice in miške. S tem pa 
bo omogočena uporaba metode nadomestne komunikacije pri 
delu z otroci, ki se zaradi večjih senzorskih težav ne morejo 
sporazumevati.  M. K. M.

Darilo brežiškemu vrtcu

RAKA - Kandidat za poslanca na listi Socialnih demokratov Silvo 
Krošelj je 28. avgusta na Raki gostil prijatelje, člane, simpati-
zerje in mlade aktiviste. Dogodka se je udeležilo okoli 50 po-
sameznikov. Po krajši predstavitvi kandidata ter njegovih petih 
točk, za katere se bo poleg strankarskega programa še posebej 
prizadeval, se je razvila konstruktivna debata, v kateri so ude-
leženci Krošlju podali različne predloge za nadaljnjo pot pro-
ti parlamentu ter delovanje v tej instituciji. Sledila je še pogo-
stitev, na kateri so v sproščenem vzdušju nadaljevali pogovore 
ter kovali nove načrte za predvolilno obdobje. Z zanimanjem 
so si ogledali tudi premikajoči jumbo plakat - fiča.

Krošelj v domačem kraju

SEVNICA - Člani stranke SDS so v soboto, 30. avgusta, izve-
dli čistilno akcijo mesta Sevnice, osredotočili pa so se na že-
lezniško postajo. V čistilni akciji je sodelovala tudi njihova 

kandidatka za županjo Meri Kelemina. Člani stranke so pri-
pravili tudi stojnico in mimoidoče opozorili na problem one-
snaževanja okolja ter jim delili drobna darilca.

Ekološka	akcija	v	Sevnici

V soboto, 30.8., se je 
kandidat Socialnih de-
mokratov za poslanca v 
Državni zbor mag. Hr-
voje Teo Oršanič pred-
stavil mimoidočim na 
brežiški tržnici (na fo-
tografiji). S številnimi 
mimoidočimi se je po-
govarjal celo dopoldne. 
Poudaril je, da je s po-
tekom kandidature zadovoljen, ker je odziv sokrajanov zelo ve-
lik, tako da bodo s podobnimi druženji nadaljevali do volitev. S 
krajani se je največ pogovarjal o gospodarstvu, socialnih vpra-
šanjih in okoljskih težavah razvoja.

Druženje z Oršaničem na 
brežiški tržnici

AKTUALNO - VOLITVE

KRŠKO - Na področju kmetijstva se stvari v naši državi iz-
boljšujejo, vendar bo potrebno še veliko postoriti, je bila 
ena izmed ključnih misli okrogle mize Foruma za kmetij-
stvo in podeželje SDS, ki jo je stranka prejšnji četrtek or-
ganizirala v Krškem. Okrogla miza je sicer sodila v aktual-
no predvolilno obdobje.

Aktualna tema je bila namreč problematika naravnih nesreč 
v kmetijstvu. Okrogle mize, ki jo je stranka v predvolilnem 
času organizirala v Kulturnem domu Krško, pa se je udeleži-
lo precej manj udeležencev kot so, glede na aktualno temo, 
pričakovali organizatorji. Tudi Posavje je namreč v zadnjem 
obdobju že kar nekajkrat prizadelo neurje, ki je povzročilo 
tudi precej škode na pridelkih, posevkih ter tudi na področju 
vzporedne infrastrukture. „Žal mi je, da ni večjega zanima-
nja za to okroglo mizo,“ je poudaril sodelujoči poslanec v Dr-
žavnem zboru Stane Pajk, sicer član Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Problematiko naravnih nesreč s stališča pomoči in odprave 
posledic ter zavarovanja kmetijskih pridelkov in posevkov je 
predstavila strokovnjakinja z Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Majda Zavšek – Urbančič. Po njenih be-
sedah niti Evropska unija zaenkrat še nima enotnega progra-
ma, kako se boriti proti spremembam podnebja. Določene 
ukrepe glede odpravljanja samih posledic naravnih nesreč si-
cer mora zagotoviti država, ki pa ne bo dajala odškodnin za 
vse tisto, kar je možno zavarovati.

Predstavnica ministrstva je izpostavila, da na prihodnost da-
našnjega kmetijstva vse bolj vplivajo klimatske spremembe, 
ki so največji izziv 21. stoletja. Omenjene spremembe kot 
posledica velikih emisij toplogrednih plinov ter dviga tempe-
rature ozračja že vplivajo tudi na spremembe standarda pri 
nas. Negativne posledice v kmetijstvu pa se kažejo predvsem 
s pojavom večjega števila škodljivcev, bolezni ter suš. Kot po-
memben element, ki bi lahko prispeval k omilitvi posledic kli-
matskih sprememb, je navedla tudi potrebo po večjem dele-
žu izrabe obnovljivih virov energije.  M.Kerin

Kmetijstvo je danes pred 
novimi izzivi

CERKLJE OB KRKI - V soboto, 30. avgusta, je minister mag. 
Andrej Vizjak v sklopu ekološke akcije SDS skupaj s čla-
ni Območnega odbora SDS Brežice pobiral smeti po obrežju 
reke Krke. Od Športno rekreacijskega centra Grič ob soto-
čju reke Krke in Save pri Brežicah so se udeleženci akcije s 
kombiji odpravili proti Cerkljam ob Krki, tam pa se s kanuji 
spustili po Krki proti Griču, kamor so prispeli polnimi vreča-
mi smeti. Tako so želeli pokazati javnosti, da so stranka, ki 
ji ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. 

Vizjak na čistilni akciji

KRŠKO - Avtobus, s 
katerim svoj pred-
volilni program pro-
movira stranka SDS 
ter njen kandidat 
za poslanca v Dr-
žavnem zboru Sta-
ne Pajk (na foto-
grafiji), se je včeraj 
izpred krškega ho-
tela City odpravil na 
pot po Posavju. Do-
poldan so se pred-
stavniki stranke zapeljali skozi Brestanico, Senovo ter Kopriv-
nico, popoldan pa še v Podbočje, Kostanjevico na Krki ter v 
Brežice.“Naš glavni namen je, da se pokažemo ljudem ter se 
jim predstavimo,“ je dejal Pajk. Tovrsten način promoviranja 
stranke je sicer postal že običajen del predvolilne kampanje.

SDS z avtobusom po Posavju

Sašo Peče, Dušan Vodlan, Slavica Mahovne in Barbara 
Žgajner Tavš
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V PGD Blanca, ki ga kot pred-
sednica vodi Štefka Vidrih, 
je danes vključenih okoli 230 
članov, ki jim poveljuje po-
veljnik Jani Štravs. S svojim 
delovanjem pokrivajo obmo-
čja krajev Dolenje Brezovo, 
Čanje, Kladje, Krajna Brda 
in Blanca. Poleg varstva pred 
požarom skrbijo blanški pro-
stovoljni gasilci vsa desetle-
tja tudi za družabno življenje 
v krajevni skupnosti, saj so v 
društvu organizator kar ne-
kaj  tradicionalnih prireditev, 
od pohodov do raznih praznič-
nih zabav. Po razvitju prapora 
leta 1973, ureditvi prostorov 
gasilskega doma pred dvema 
letoma, ki je sicer dobil da-
našnjo podobo leta 1982, so 
v društvu usmerili moči v zbi-
ranje sredstev za nakup gasil-
skega vozila GV-V1 in motorne 
črpalke Ziegler, obe novi pri-
dobitvi pa so slavnostno pre-
dali v uporabo 23. avgusta le-

80	let	gasilstva	na	Blanci
BLANCA – V petek pod večer, 22. avgusta, so generacije blanških gasilcev, krajani 
in gostje v gasilskem domu na Blanci s svečano sejo in podelitvijo priznanj obe-
ležili visok jubilej - 80 let delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Blanca.

tos. Desetletja delovanja sta 
domačinki, ravnateljica OŠ 
Blanca Ana Mešiček in pred-
sednica PGD Blanca Štefka Vi-
drih strnili tudi v zborniku, pri 
čemer sta vire za zapis dogod-
kov vse od ustanovitve prve 
gasilske čete v letu 1928 do 
leta 1945 črpali iz ustnega pri-
čevanja in spominov starejših 

krajanov ter njihovega slikov-
nega gradiva, šolske kronike 
in arhiva Brežiške brambe, saj 
je bila dokumentacija do tega 
leta uničena, za zapis krono-
logije delovanja po letu 1945 
pa sta že poslužili društvene, 
krajevne in druge razpoložlji-
ve dokumentacije. 

Bojana Mavsar

Dobitniki priznanj ob jubileju

BREŽICE – V torek, 2. septembra, je bila 
v brežiškem gradu podpisana pogodba 
med Občino Brežice, v njenem imenu jo 
je podpisal brežiški župan Ivan Molan, 
Gasilsko zvezo Brežice, zastopal jo je 
predsednik Mihael Boranič in podjetjem 
Webo d.o.o. z Dragomlja, predstavnica 
Meta Geržina, o nabavi gasilskega vozila 
z lestvijo, ki bo v brežiško občino prispe-
lo v nekaj mesecih. Nakup znaša nekaj 
več kot 620.000 evrov, 120.000 evrov bo 
prispevalo obrambno ministrstvo, razli-
ko pa bodo v nekaj letih pokrili z občin-
skega proračuna.  M. K. M. 

Podpisana	pogodba	za	avtolestev

V sodelovanju Valvasorjeve 
knjižnice Krško, JSKD Krško in 
Študentske založbe iz Ljublja-
ne je v krškem mestnem parku 
potekal zanimiv literarno glas-
beni večer, ki je združil dva 
dogodka. V okviru že dvanaj-
stega festivala Dnevi poezije 

Medana tudi v Krškem

Tisočo majolko je Bizeljanka 
Bojana Balon prinesla iz Sr-
bije, kjer živi že štiri leta in 
dela v programu Združenih 
narodov za razvoj. Kupila jo 
je v trgovinici etnografske-
ga muzeja v Beogradu, v Ba-
bičevi zbirki pa je že kar ne-
kaj njenih majolk, nekaj prav 
tako iz Srbije, pa Iraka, Do-
minikanske republike in Ar-
menije, Bojanin brat Aleš je 
v zbirko prispeval majolko iz 
Tunizije. 
Lea Babič pravi, da je nagra-
da, ki jo je razpisala za tisočo 
majolko, „šla“ v prave roke, 
zaradi prizadevanja družine, 
ki se na potovanjih spomni 
tudi nje in njene ljubezni do 
majolk. Za nagrado je Boja-
na v Beograd odhitela s karto-
nom bizeljskega vina, čeprav 
tudi sama izhaja iz vinogra-
dniške družine. Decembra pa 
bo sledil še drugi del nagrade, 
znamenite medene jaslice, za 
katere je bila Babičeva nagra-
jena leta 1994 v Ljubljani na 
razstavi Kmečkega glasa. Nje-
ne medene jaslice je vključil 
slovenski etnografski muzej v 
svojo razstavo, prav tako so 
bile v muzeju jaslic na Brez-
jah, na Sveti gori pri Gorici, v 
Italiji ter na Dunaju v zname-
nitem gradu Schenbrun. 
Nasploh se Lee rada ukvarja 
z ročnimi deli vseh vrst, pod 
njenimi spretnimi prsti pa na-
stajajo jaslice iz najrazličnej-
ših materialov; slanega testa, 

Tisoč majolk v Leini zbirki 
BUKOVJE NA BIZELJSKEM - Na domačiji „Pr Mrazi“ Lee in Alojza Babiča v Bu-
kovju nad Bizeljskim se lahko pohvalijo z veliko zbirko majolk. Konec avgu-
sta se je število majolk zaokrožilo na tisoč. „Treba bo postaviti novo mejo 
dva tisoč majolk“, je nekoliko v šali dejala Mihaela Balon, ki je s hčerko Bo-
jano darovalka tisoče majolke in še dveh manjših zraven. 

ličja, das mase, testenin, sla-
me, vžigalic, blaga. 
Majolke je začela zbirati z na-
menom, da na kmetijo priva-
bi obiskovalce in kupce vina, 
saj živijo od kmetije in obde-
lujejo 4 ha vinogradov. 

V osmih letih je zbrala tisoč 
majolk, niti dve nista pov-
sem enaki. Majolke izvirajo 
iz 49 držav in iz vseh konti-
nentov, prinašajo ji jih prija-
telji, znanci in sorodniki, dobi 
jih tudi od drugod. Lani ji je 
neka gospa prinesla 65 ma-
jolk, ko jih je podedovala 
od sorodnice. Vsaka ima svoj 
prostor in tudi listič z napisom 
od kod je in kdo jo je daro-
val. Lee pa se ne more upre-
ti skušnjavi in kako kupi tudi 
sama, največja, kar sedem li-

trska, je že bila taka, naroči-
la jo je pri lončarju, jo dala 
poslikati z motivom bizelj-
skih hribov ter podarila možu 
za abrahama. Najmanjša ma-
jolka v njeni zbirki drži komaj 
nekaj kapljic. 

Domačih bizeljskih majolk v 
zbirki sicer nima, a jih vztraj-
no išče, saj mož izhaja iz lon-
čarske družine, vendar brez 
ohranjenih izdelkov. Po Lei-
nih besedah ljudje niso cenili 
domače obrti, zdaj pa na sre-
čo spet dobiva na veljavi. 
Večkrat se z obiskovalci tudi 
pošali, saj so na majolkah pri-
srčni napitniški verzi, nekaj 
pa jih tudi že z motivi ženskih 
ali moških prispodob spravi v 
smeh.

Suzana Vahtarič

Mihaela in Bojana Balon izročata majolko Lei Babič

KRŠKO -V torek, 26. avgusta, na dan, ko je zamejski pisatelj Boris Pahor praznoval 
že svoj 95. rojstni dan z mislijo, da je za njega vsak dan dar, si je tudi Krško podari-
lo prijeten literarno glasbeni večer, zalit z žlahtno kapljico iz domačih vinogradov.

in vina Medana 2008 se je od-
vijala tudi Medana pred Meda-
no, in kot eno od prizorišč je 
bilo letos prvič tudi Krško. V 
prijetnem poletnem večeru se 
je tako zlivala poezija sloven-
skega pesnika Marcella Poto-
cca, madžarskega pesnika Ro-

landa Orcsika in bolgarskega 
pesnika Rumena Leonidova. 
Prevode letošnjih udeležen-
cev Medane pa sta prebirala 
Žiga Kump in Tomaž Brezni-
kar. Pesniške besede so se v 
nadaljevanju večera prelile v 
začetek poletnih glasbenih ve-
čerov v parku, ki jih vsakole-
tno prireja JSKD Krško. Tokrat 
smo lahko prisluhnili zanimi-
vi glasbeni zasedbi D'Palinka 
band, ki ga sestavljajo izku-
šeni domači glasbeniki Bojan 
Dimic in Janko Uršič na po-
zavni, Aleš Mlakar, tuba, Gre-
gor Colner, bariton, Primož 
Beuc, diatonična harmonika, 
in Mitja Kuselj na tolkalih. 
Številne obiskovalce so dodo-
bra navdušili in jih zapeljali v 
plesne ritme. Poezijo in glas-
bo je povezala tudi degusta-
cija vina, ki sta ga prispevala 
Društvo vinogradnikov Sremič 
in Vinska klet Krško. V.B.
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Šaha Berkovič, Bizeljsko:
Ideja, da imajo dijaki topel 
obrok v šoli, se mi zdi vseka-
kor boljša kot prehranjevanje s 
sendviči in ostalo hitro hrano, ki 
je precej nezdrava ter tako ne-
primerna za odraščajočo mladi-
no. Zdi pa se mi, da je treba tak 
predpis dobro domisliti in si nje-
govo izpeljavo zastaviti v nekem 
primernem roku, da se lahko vsi 
nanj ustrezno pripravijo, ukrep 
pa je bil narejen na vrat na nos. 

Tadeja Oblak, Bizeljsko: 
Dijaki ekonomske šole v Bre-
žicah smo bili prvi dan pou-
ka obveščeni o možnosti to-
ple malice. Naša šola nima 
ponudnika, za 2,42 evra noče 
kuhati nihče. Zdaj bodo pro-
sili starše za soudeležbo. Na 
šoli vlada zmeda, saj zdaj 
tudi običajnih sendvičev ni-
smo mogli kupiti. Osebno mi 
je vseeno, topli obrok ali ne. 
Kolikor sem se pogovarjala s 

sošolkami mislim, da ne bomo hodile jest, tudi do sedaj ni-
sem malicala. Mislim pa, da bo nekaterim dobrodošla topla 
malica, eni so zelo veseli.

Matjaž Prestor, Radeče: 
Moji občutki so mešani, saj 
današnja mladina ne je nič 
drugega kot "hitro", nezdravo 
hrano in zato so dijakinje in di-
jaki  obroke, ki so jih do sedaj 
plačevali njihovi starši, mno-
gokrat v celoti zavrgli v koš. 
Z uvedbo brezplačnega tople-
ga obroka bo morda drugače, 
predvsem za tiste srednješol-
ce, ki doslej niso imeli nobe-
nega obroka v šoli, ker doma 

ni bilo dovolj finančnih sredstev za plačevanje le-tega. 

ANKETA

Anica Metelko, Gmajna pri 
Raki: 
Mislim, da je prav, da srednje 
šole svojim učencem zagoto-
vijo vsakodnevni topli obrok, 
saj si to zaslužijo. Obenem pa 
menim, da se to marsikje ne 
bo izšlo ter bodo nastale te-
žave. Problem na posameznih 
šolah predstavljajo primerni 
prostori ter morda tudi potre-
ba po kakšni dodatni zaposli-
tvi. Ta ukrep šolam tako pri-

naša dodatno breme. Vprašanje pa je tudi, koliko dijakov bi 
se za topli obrok sploh odločilo, saj so prehranjevalne nava-
de mladih danes namreč zelo slabe.

Topla malica v srednjih šolah
Uvedba subvencioniranega toplega obroka za dijake, ki so 
ga dolžne zagotoviti srednje šole, je v javnosti sprva na-
letela na odobravanje, ravnateljem srednjih šol pa pov-
zročila tudi nemalo preglavic. V tokratni anketi smo nekaj 
naključno izbranih sogovornikov povprašali, kaj menijo o 
ideji in njeni uresničitvi, pa tudi o prehranjevalnih nava-
dah mladih nasploh.

V Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice s septembrom niso 
uspeli zagotoviti subvencioni-
ranega toplega obroka. Rav-
natelj Martin Šoško pravi, 
da je edini ponudnik na jav-
nem razpisu odstopil. Zdaj 
bodo povprašali starše, ali so 
pripravljeni doplačati regre-
siran topli obrok. Prepričan 
je, da bi večina okoli 400 di-
jakov jedla toplo malico, boji 
pa se, da vsi starši ne bodo 
uspeli prispevati deleža. Ker 
so na šoli preuredili dva pro-
stora v razdelilnico hrane, kar 
jih bo po predračunu stalo 10 
tisoč evrov, dosedanji ponu-
dnik nima več možnosti pri-
prave hladne malice, bodo pa 
poskušali na šoli pripraviti po-
nudbo sendvičev, vendar teh 
država ne subvencionira. Šo-
ško meni, da bi sredi oktobra 
ob prispevku staršev in izve-
denem razpisu za izbor ponu-
dnika (a le v primeru, da raz-
pis steče brez zapletov) v šoli 
že lahko imeli tople malice. 
Poudarja, da so že predpogoji 
za uspešen projekt dani samo 
navidezno in da se tako zahte-
ven projekt ne more reševati 
tako na hitro. 

Dijaki	še	brez	toplega	obroka	
POSAVJE - Dijaki so s 1. septembrom letos upravičeni do subvencioniranega toplega obroka. Vendar vsi 
posavski dijaki prvega septembra niso imeli te možnosti. Ravnatelji opozarjajo, da je hvalevredna ideja 
o topli malici vsem dijakom zaradi političnega predloga izvedena nestrokovno, saj večino slovenskih šol 
pestijo težave, tako z zagotavljanjem ponudnika prehrane kot s prostori za prehranjevanje. 

V Gimnaziji Brežice so 29. 
avgusta odprli edino ponud-
bo javnega razpisa, na ka-
terega se je prijavila Bolni-
šnica Brežice. Ravnateljica 
Stanislava Molan pravi, da 
ponudba ustreza vsem kri-
terijem, edina težava je, da 
lahko pripravijo le 160 to-
plih obrokov dnevno in še to 
v treh skupinah. Ne ve, kaj 
storiti, če se za topli obrok 
odloči več dijakov. Cena po-
nudnika je nekoliko višja 
kot subvencija države, zato 
bodo dijake zaprosili za so-
udeležbo pri ceni. Ravnate-
ljica poudarja, da nihče od 
ponudnikov vse do Novega 
mesta ni sposoben zagotovi-
ti toplega obroka za 650 di-
jakov. Ogorčena pravi, da je 
to katastrofa, ki so jo pri-
pravili naši politiki, saj so se 
za to odločili nepremišlje-
no in nestrokovno. Čeprav 
vsi zagovarjajo topli obrok 
za dijaka, v šoli nimajo mo-
žnosti pripraviti jedilnice, 
ne prostorsko in ne finanč-
no. Na naše povpraševanje, 
ali bi lahko OŠ Brežice za-
gotovila del toplih obrokov, 
pa odgovarja, da je šola tre-

nutno v adaptaciji in tega ni 
zmožna, pa tudi ustreznih 
kapacitet nima. 

Tudi v Šolskem centru Krško 
– Sevnica po pojasnilih direk-
torja Ernesta Simončiča na 
junijskem razpisu niso pre-
jeli nobene prijave, zato se 
za zagotovitev toplega obro-
ka okoli 750 dijakom v Kr-
škem dogovorili z OŠ Krško, 
potrditev šole so dobili 28. 
avgusta. S toplimi malicami 
bodo začeli šele v drugem te-
dnu pouka, zdaj so ponudili 
hladne malice. Za zagotovi-
tev pogojev za razdeljevanje 
hrane rabijo novo investici-
jo, trenutno bodo preuredi-
li del avle in omogočili dija-
kom obroke po skupinah. Da 
bi zagotovili eno šolsko uro 
za prehrano, so prilagodili ur-
nik, prestavili pa so tudi za-
četek pouka na zgodnejšo 7. 
uro. V Sevnici imajo prehrano 
urejeno, ker imajo zraven di-
jaški dom, kjer so že zagota-
vljali tople obroke, in ker je 
tam le med 70 in 80 dijakov. 

Načelno predlagani zakon,  
pozdravljajo vsi, a povzroča 

težave. Po besedah ravna-
teljev nekaterih posavskih 
srednjih šol niso uspešni pri 
iskanju ponudnikov tople 
prehrane, saj je 2,42 evra 
subvencioniranega obroka 
tržno nezanimivo za ponu-
dnike, še zlasti, ker zahte-
va večji začetni vložek pod-
jetja, ki bo hrano pripravilo, 
dostavilo in razdeljevalo, 
same šole pa imajo težavo 
pri  zagotavljanju prostorov 
za razdeljevanje hrane. 

Tudi Dijaška organizaci-
ja Slovenije podpira Zakon 
o subvencioniranju dijaške 
prehrane in je ob njegovi 
pripravi aktivno sodelova-
la. Menijo, da gre za korak v 
pravo smer. Z razočaranjem 
pa ugotavljajo, da se bodo 
njihove napovedi ob pripravi 
zakona na veliko šolah ure-
sničile. Tako z veliko šol po-
ročajo, da bodo uvedli hla-
den obrok, da bodo izvajali 
toplo malico v učilnicah, da 
se bo pouk zaradi izmenskih 
odmorov zelo podaljšal in 
bodo zaradi tega imeli dijaki 
težave z javnimi prevozi.

Suzana Vahtarič

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za splošne knjižnice 

objavljamo literarni nate aj

zgodbe iz knjižnice 
Je knjižnica prostor, kjer se je prijetno družiti? Ste se v knjižnici morda zaljubili? 

Ste odkrili knjigo, ki vas je spremenila? 
Vam je recept iz knjige pomagal, da ste o arali goste doma na ve erji?

Vam je internet pomagal do daljših korakov v svet? 

Zaupajte nam svojo zgodbo iz knjižnice! 
LAHKO JE TUDI DOMIŠLJIJSKA.

K sodelovanju so vabljene vse generacije. Vsebina žanrsko ni omejena. Zajemite jo v najve
6000 znakih brez presledkov (dve tipkani strani) in jo posredujte v elektronski obliki na 
naslov renata@knjiznica-krsko.si do 6. oktobra 2008. V elektronskem pismu navedite svoje 
podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka), naslov zgodbe in psevdonim. Zgodbo, 
ki jo boste pripeli v priponko, pa podpišite le s psevdonimom. e nimate možnosti 
elektronske oddaje zgodbe, jo lahko izro ite v pisemski ovojnici Renati ali Alenki osebno v 
Valvasorjevi knjižnici. Skupaj bomo naredili nadaljnje korake.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, ki bodo nagrajene s knjižnimi 
nagradami. Razglasitev bo 20. novembra, na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Najboljše 
zgodbe bodo izšle tudi v knjigi, ki bo izšla na Svetovni dan knjige, 23. aprila 2009. 

Avtorji odstopajo pravico do objave besedil. 

Objavljamo literarni natečaj

Je knjižnica prostor, kjer se je prijetno družiti? 
Ste se v knjižnici morda zaljubili? Ste odkrili 

knjigo, ki vas je spremenila? Vam je recept iz 
knjige pomagal, da ste očarali goste doma na 
večerji? Vam je internet pomagal do daljših 

korakov v svet?

Zaupajte nam svojo zgodbo iz knjižnice!
LAHKO JE TUDI DOMIŠLJIJSKA.

K sodelovanju so vabljene vse generacije. Vsebina žanrsko 
ni omejena. Zajemite jo v največ 6000 znakih brez pre-
sledkov (dve tipkane strani) in jo posredujte v elektronski 
obliki na naslov renata@knjiznica-krsko.si do 6. oktobra 
2008. V elektronskem pismu navedite svoje podatke (ime 
in priimek, naslov, telefonska številka), naslov zgodbe in 
psevdonim. Zgodbo, ki jo boste pripeli v priponko, pa pod-
pišite le s psevdonimom. Če nimate možnosti elektronske 
oddaje zgodbe, jo lahko izročite v pisemski ovojnici Rena-
ti Vidic ali Alenki Žugič Jakovina osebno v Valvasorjevi 
knjižnici. Skupaj bomo naredili nadaljnje korake.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najbolj-
še, ki bodo nagrajene s knjižnimi nagradami. Razglasitev 
bo 20. novembra, na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Naj-
boljše zgodbe bodo izšle tudi v knjigi, ki bo izšla na Svetovni dan 
knjige, 23. aprila 2009.

Avtorji odstopajo pravico do objave besedil.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za splošne knjižnice 

objavljamo literarni nate aj

zgodbe iz knjižnice 
Je knjižnica prostor, kjer se je prijetno družiti? Ste se v knjižnici morda zaljubili? 

Ste odkrili knjigo, ki vas je spremenila? 
Vam je recept iz knjige pomagal, da ste o arali goste doma na ve erji?

Vam je internet pomagal do daljših korakov v svet? 

Zaupajte nam svojo zgodbo iz knjižnice! 
LAHKO JE TUDI DOMIŠLJIJSKA.

K sodelovanju so vabljene vse generacije. Vsebina žanrsko ni omejena. Zajemite jo v najve
6000 znakih brez presledkov (dve tipkani strani) in jo posredujte v elektronski obliki na 
naslov renata@knjiznica-krsko.si do 6. oktobra 2008. V elektronskem pismu navedite svoje 
podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka), naslov zgodbe in psevdonim. Zgodbo, 
ki jo boste pripeli v priponko, pa podpišite le s psevdonimom. e nimate možnosti 
elektronske oddaje zgodbe, jo lahko izro ite v pisemski ovojnici Renati ali Alenki osebno v 
Valvasorjevi knjižnici. Skupaj bomo naredili nadaljnje korake.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, ki bodo nagrajene s knjižnimi 
nagradami. Razglasitev bo 20. novembra, na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Najboljše 
zgodbe bodo izšle tudi v knjigi, ki bo izšla na Svetovni dan knjige, 23. aprila 2009. 

Avtorji odstopajo pravico do objave besedil. 

Največ obiskovalcev je priva-
bil dvodnevni, tradicionalni, 
že šesti Grand Rock Sevnica, 
ki se je odvijal v prekra-
snem okolju sevniškega gra-
du (kampiranje je bilo ureje-
no na travniku pod sevniškim 
gradom). Na dvodnevnem 
glasbenem dogajanju sta na-

Glasbeni	vikend	v	Sevnici
SEVNICA – V petek, 29. avgusta, so v večernih urah v Sevnici potekale kar tri zanimive glasbene priredi-
tve – Grand Rock Sevnica, Kitariada starih bandov in koncert Zoisovih štipendistov.

stopili (poleg številnih ostalih 
skupin) znani in v slovenskem 
prostoru uveljavljeni skupi-
ni Big Foot Mama in Siddart-
ha. Posebno topel sprejem 
so v petkovem večeru doži-
vele legende slovenske naro-
dnozabavne glasbe - ansam-
bel Lojzeta Slaka, ki je prišel 

na povabilo rock skupine Big 
Foot Mama. 

Prireditev Kitariada starih 
bandov se je odvijala na par-
kirnem prostoru pred NLB v 
Sevnici, a kljub dobri zasedbi 
pop-rock skupin z Dolenjske, 
iz Zasavja in Posavja, ki so 
prenehale s svojim glasbenim 
delovanjem pred letom 1980, 
obiskovalcev ni bilo ravno ve-

liko (morda bi v prihodnjem 
letu organizirali tridnevni fe-
stival). 

Posebno prijetno dožive-
tje je bila zaključna priredi-
tev poletnega tabora za Zoi-
sove štipendiste, na kateri je 
nastopil Band Žiga Zois. Le-
tega je sestavljajo 11 šolajo-
čih se glasbenikov (med njimi 
sta bili dve vokalistki), ki so 
se udeležili letošnjega enote-
denskega glasbenega tabora 
Zoisovih štipendistov v Sev-
nici (eden izmed udeležen-
cev je bil Miha Šoba z Zdol). 
Ideja o poletnem glasbenem 
taboru se je »rodila« lanske-
ga decembra na božično-no-
voletnem koncertu Godbe 
Sevnica, na kateri je kot po-

seben glasbeni gost nasto-
pil New Swing Quartet. Po 
koncertu sta Andrej Štricelj 
(predsednik Godbe Sevnica, 
ki letos praznuje 100-letnico 
delovanja) in Marjan Petan 
(eden izmed članov kvarte-
ta) spregovorila o tem, da bi 
bilo krasno izpeljati poletni 
tabor v Sevnici. Mladi, per-
spektivni glasbeniki z različ-
nih koncev Slovenije so nato 

v zadnjem tednu meseca av-
gusta našli začasno bivališče 
v prostorih Srednje šole Sev-
nica in v tamkajšnjem dija-
škem domu, kjer so sodelova-
li v treh različnih delavnicah: 
biološko-ekološki, zgodovin-
sko-turistični in glasbeni. Za 
zaključek enotedenskega ta-
bora so mladi Zoisovi šti-
pendisti pripravili koncert 
z zimzelenimi melodijami, 
med katerimi so bile: Fe-
ver, Road Jack, Sumertime, 
I'm so exited in druge. Z bo-
gatim instrumentalno-vokal-
nim repertoarjem so navduši-
li pu-bliko, ki je vsak nastop 
nagradila z močnim aplav-
zom.    

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Skupaj z mladimi glasbeniki je zaigral za zaključek tudi 
mentor in umetniški vodja poletnega glasbenega tabora 
Zoisovih štipendistov v Sevnici Matic Nejc Kreča, sicer 
dirigent pri Godbi Sevnica. 
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (33)
Sobotno nebo me je pokrilo 
z neskončnim mirom in me 
pustilo z občutkom pripadnosti. 
Že zjutraj, pa čeprav se je 
naredilo nekaj oblakov in je 
sonce le občasno predrlo na 
pristiženo travo in vrglo oko na 
pogrnjene mize. Vedela sem, da 
bo lep dan.

Imeli smo zabavo. Vsakoletno 
zabavo za prijatelje in družino. 
Ob rojstnem dnevu starejše hčerke. Tokrat smo jo, 
prvič, imeli šele avgusta, čeprav sem jo rodila na Dan 
zmage. Na piknik se pripravljamo cel teden. V navezi 
z obema mamama sestavljamo jedilnik, nakupujemo, 
pečemo, kuhamo. Vabila pošljemo že mesec dni prej, da 
bodo zagotovo vsi prišli. Tako lepo je, ko pridejo vsi. 

Na travi pred hišo imamo majhne gole, pa blazine 
za skakanje, sicer pa se otroci največkrat lovijo, 
skrivajo, tekajo, divjajo, kričijo in vreščijo. Se 
imajo, upam si trditi, lepo. Starši klepetamo, si 
pripovedujemo, kaj vse se je zgodilo od lani, gledamo 
otroke, kako hitro rastejo, kakšni so, kaj počnejo. 
Moški odigrajo nogomet ali dva, mečejo pikado, me 
pa običajno hrepenimo po klepetu. Lani sem bila 
še noseča, letos že pestujemo našo dojenčico, ki je 
že prava punčka, si jo podajamo iz rok v roke, jo 
gledamo, se ji smejemo. Naša malčica je najmlajša, 
ugibamo, če bo še kakšen dojenček prišel v našo 
družbo. Nekaj skrivnostnih nasmehov, nekaj odločnih 
odkimanj. Bomo videli.

Gledam obraze najinih prijateljev. Tako rada jih 
imam. Vsakega posebej in vse skupaj. Gledam 
dolžino in barvo las, ki se spreminjajo, pa izraze 
v očeh, ki postajajo bolj zreli, bolj utrjeni. Nekaj je 
malo otožnih, v večini pa so zadovoljni. Življenje 
se je utirilo, vsi imamo družine, službe, prijatelje. 
Podobne skrbi, razmišljanja glede otrok, težave v 
službi, nekaj bolezni, na srečo nič hujšega. Sedela 
sem na najbolj mehkem naslonjaču, z mojo zlato 
pikico v naročju, in poslušala glasove, meni tako 
znane, tako blizu. Pa smeh in dovtipe, ki se nizajo 
kot biseri na ogrlici. V tistem trenutku je vse prav. 
Takrat obstoji popoldansko sonce in sladkoba z mize 
draži nosnice. Za njo zagledam svoje in moževe 
starše, še vedno tako čile, tako mladostne. Levji 
delež oddelajo pri tej zabavi. In potem preživijo 
dan z nami, se pogovarjajo, smejejo, pojejo, čuvajo 
otroke, popestvajo malo in jo nosijo naokoli, da 
lahko dodobra vidi vse. Vse jo zanima, vse želi videti. 
Radovednica mala. In ko se jim zvečer zahvali za 
pomoč, se jim orosi oko. Veseli so, da je zabava uspela 
in da smo zadovoljni. To je njihova nagrada.

Jaz medtem klepetam. Varno nameščena, prijetno 
zavarovana z mojimi ljudmi. Z nekaterimi se ne 
videvamo pogosto, ampak je čisto vseeno. Ko smo 
skupaj, je tako, kot da ne bi minil niti dan. Trata 
pred hišo je razdeljena na otočke, kjer sedijo prijazni, 
prijetni ljudje, ki mislijo in čutijo podobno kot midva 
z možem. Zakličejo otrokom, naj pridejo kaj popit, ko 
so čisto mokri in sprašujejo, če so lačni. Kje pa imajo 
čas za hrano. Samo da dirjajo in se zabavajo. 

In ko se zvečeri in nase potegnemo jopice in trenerke, 
dobi trata pridih utrujenosti. Ampak ne za domov. 
Rada bi zadržala ta občutek, te ljudi, na tej trati 
veselja. Trati varnosti. Kjer lahko rečem karkoli 
želim in bom prav razumljena. Kjer lahko potožim in 
dobim tolažbo. Kjer povem šalo in dobim smeh. Nekaj 
že delam prav, da so ti ljudje moji prijatelji. Najini 
prijatelji. 

Ko kopam dojenčico, se nama pridruži moja Tamara 
in se smeje punčkici, ki čofota. Oblečem ji pisano 
pižamico in jo nesem pomahat prijateljem. Čas za 
spanje. Ali pa tudi ne, misli moja dojenčica, ki je 
od vtisov povsem razčuta. Ko se kobaca po meni, 
poslušam glasove in smeh in otroke, ki gledajo film. 
Ko bi lahko tako ostalo. 

Saj ostane. Nosim s seboj kot fotografijo. In tik preden 
zaspim, pošljem telefonska sporočila v zahvalo za 
krasen dan in srce mi poje, ko mi zapiskajo nazaj. 
Vem, da drugo leto spet pridejo. In moja starejša 
deklica mi, preden utone v spanje, hiti razlagat, kako 
fajn je bilo in kako lepa darila je dobila. Nasmehnem 
se.

Leta imajo svoje prednosti. Ime jim je Prijatelji. Ki 
bodo na naši trati veselja spet ob letu osorej.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Pred enajstimi leti ustano-
vljena Gorjanska konjenica 
šteje 40 članov in preko leta 
pripravi kar nekaj zdaj že tra-
dicionalnih prireditev, denimo 
večdnevni pohod s konji po 
obronkih Gorjancev, blagoslov 
konj na Slinovcah, nočni po-
hod na konjskih hrbtih in ko-
njeniško-polharsko noč, radi 
pa se pokažejo tudi na drugih 
prireditvah v občini in okoli-
ci. Pred leti so kupili t.i. rdečo 
hišo na Opatovi gori, ki jo še 
vedno urejajo kot konjeniški 
dom, v njej pa bodo na voljo 
tudi prenočišča, razni razisko-
valni tabori za otroke in mla-
dino, treking in kolesarska po-
staja, planinska točka ipd.

Po dobrem desetletju delo-
vanja so bili člani društva 
mnenja, da si zaslužijo tudi 
društveni prapor. Ob prvem 
prazniku matične občine ga 
je ob pomoči župana Mojmir-
ja Pustoslemška – Občina Ko-

Gorjanski	konjeniki	razvili	
društveni	prapor
KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo Gorjanska konjenica je 23. avgusta popol-
dne pred Lamutovim likovnim salonom v Kostanjevici na Krki razvilo svoj 
prapor. To je bila tudi sklepna prireditev ob praznovanju praznika občine Ko-
stanjevica na Krki.

stanjevica je boter društva 
– razvil predsednik Gorjan-
ske konjenice Milan Vodopi-
vec ter ga nato predal pra-
porščaku Jožetu Murglju. 

Predsednik Gorjanske konjenice Milan Vodopivec med 
razvijanjem praporja

Slovesnost razvitja, ki so se 
je udeležili tudi konjeniki iz 
prijateljskih društev in pred-
stavniki ostalih društev v ob-
čini, je vodila Melita Skušek, 
z nastopom pa so jo polepša-
le članice pevske skupine Pla-
men iz Škocjana. 

P. Pavlovič

Poiščite svoj brezplačni 
izvod v bližnjem kinu, 

knjižnici, knjigarni, lokalu, 
študentskem servisu ...

posavski obzornik.indd   1 13.8.2008   11:13:02

Kino spored za SEPTEMBER: 
Bob Dylan, drama

Petek, 05.09.2008, 20:00 
 

Vitez teme, akcijska domišljijska pustolovščina
Sobota, 06.09.2008, 18:00 

Bob Dylan, drama
Sobota, 06.09.2008, 20:00 

 

Vitez teme, akcijska domišljijska pustolovščina
Nedelja, 07.09.2008, 18:00 

 

Hulk 2, akcijski, drama, znanstveno fantastični
Sobota, 13.09.2008, 20:00 

 

Očka brez načrta, komedija
Sobota, 13.09.2008, 18:00 

 

Očka brez načrta, komedija
Nedelja, 14.09.2008, 18:00 

 

Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan,  
akcijska domišljijska pustolovščina

Sobota, 20.09.2008, 18:00 
 

Dosjeji X, znanstveno-fantastični triler
Sobota, 20.09.2008, 20:30 

 

Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan,  
akcijska domišljijska pustolovščina

Nedelja, 21.09.2008, 18:00 
 

Zohan je zakon, komedija
Petek, 26.09.2008, 20:00 

 

Juno, komična drama
Sobota, 27.09.2008, 20:00 

 

Zohan je zakon, komedija
Sobota, 27.09.2008, 18:00 

 

Juno, komična drama
Nedelja, 28.09.2008, 18:00 

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO V SEPTEMBRU

ZIMSKE URICE
četrtek, 25. september, ob 18.00 uri – 

Osrednja knjižnica v Krškem 
V sodelovanju s podružnico Slovenskega protestantske-
ga društva »Primož Trubar« za Posavje vas vabimo, da 
se nam pridružite na predstavitvi del slovenskih prote-
stantskih avtorjev.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9.00 – 11.00 uro - 

Osrednja knjižnica v Krškem
Po krajšem poletnem oddihu vas ponovno vabimo na v 
računalniške delavnice za starejše »Z MIŠKO V SVET«.

VODENI OGLEDI KAPUCINSKE KNJIŽNICE
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati bogato kapucinsko 
knjižnico, spoznavati zaklade preteklih stoletij, da po-
kličete na tel. 07 4904 000 in se dogovorite za ogled.

Strokovni uvod sta pripravi-
la arhitekta Karel Filipčič in 
Gregor Redenšek, pogovor je 
usmerjala umetnostna zgo-
dovinarka Alenka Černelič 
Krošelj. Okrogla miza z ome-
njeno temo je bila organizi-
rana na pobudo župana Iva-
na Molana z namenom, da bi 
po obnovi ulice slišali ideje, 
kako dalje z ureditvijo glav-
ne mestne ulice. Inženir Fi-
lipčič je s filmskim prikazom 
uvodoma želel pokazati po-
skus preseka mesta Brežice, 
ki je preživelo težke preizku-
šnje, vendar je s prebivalci 
mesta, ki so ga gradili, preži-
velo. Globalizacija je iz me-
sta pregnala male trgovce in 
z njimi precejšen del življe-
nja in če ne bi bilo gostincev 
in teras, bi bilo pusto in še 
brez tega kančka življenja. 
Po besedah Gregorja Re-
denška imajo reklamni napi-

Vendarle ohraniti arhaičnost
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice in Občina Brežice sta v dvorani UE pri-
pravila okroglo mizo na temo „Reklamni napisi in kavarniške terase v Brežicah“.

si močan vpliv in naredijo pe-
šcem mesto zanimivo. Zato 
bi bilo nujno upoštevati na-
čela barv, obdelave, veliko-
sti, postavitve, simbolike in 
oblike, svetlobni napisi pa bi 
morali biti v sozvočju z me-
stom. Reklamni napisi in ka-
varniške terase dajejo mestu 
temperament, pri čemer pa 
je porebno upoštevati kvali-
teto (in ne kvantiteto) z že 
določenimi zakonitostmi ozi-
roma bi občina morala v ta 
namen sprejeti ustrezen pra-
vilnik. Kot je dejala Černe-
lič Krošljeva, reklamnih spo-
ročil ne znamo odstraniti in 
za sabo puščamo smetnjake. 
Veliko pozornosti je bilo na-
menjene mestnemu prometu 
in parkiranju na glavni ulici, 
vendar urejena parkirna me-
sta, kot kaže, problemov ne 
rešijo.
Po mnenju ministra za gospo-

darstvo mag. Andreja Vizja-
ka z urejanjem mesta nismo 
še niti na pol poti, saj bo gra-
ditev hidroelektrarne za za-
hodni strani mesta pomenila 
nov izziv. 
Razprava je pokazala, da bo 
Občina morala uveljaviti tudi 
nekatere inovativne rešitve, 
kar bo mogoče izvesti z dr-
žavnimi in občinskimi sred-
stvi, pri vsem tem pa ohraniti 
tudi določen del arhaičnosti.

N. Jenko S.

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

KRŠKO - Komisije v občini Kr-
ško še vedno popisujejo ško-
do na terenu po neurju, ki 
nas je prizadelo 15. avgusta. 
Doslej so obiskale in oceni-
le poškodbe na 200 objektih 
od 350 prijavljenih. Z delom 
bodo zaključile jutri, 5. sep-
tembra, takrat pa bo znana 
tudi dokončna vrednost ško-
de. Po začasni oceni le-ta na 
stanovanjskih in gospodarskih 
objektih znaša nekaj več kot 
milijon evrov, na infrastruk-
turi pa 600 tisoč evrov. Obči-
na Krško je za odpravo posle-
dic avgustovskega neurja sicer 
prejela 172.000 evrov solidar-
nostne pomoči države (občina 
Sevnica je dobila 6.600, obči-
na Brežice pa 1.200 evrov), ki 
jih bo porabila za pomoč naj-
bolj ogroženim občanom. 
Za pomoč občanom pri sana-
ciji poškodovanih objektov je 
na voljo tudi informacijska pi-
sarna na Ptuju, kjer na brez-
plačni telefonski številki 080 
25 50 svetujejo s tehničnimi 
rešitvami. 
Ujma s točo in močnim vetrom 
je poškodovala tudi kmetijske 
pridelke. To škodo na terenu 
evidentira posebna komisija, 
oškodovanci pa lahko škodo 
na predpisanih obrazcih še ve-
dno prijavijo na Občini Krško. 
Po začasnem poročilu omenje-
ne komisije – končnega bo po-
dala 10. septembra - so priza-
dete površine v vseh krajevnih 
skupnostih v občini, največ 
posledic pa so utrpeli nasa-
di jablan, hrušk, vinogradi in 
poljščine. 10 ha nasadov je 
celo popolnoma uničenih.
  P.P.

Po	prvi	oceni	
1,6 milijona 
evrov	škode

MESTNI ATRIJ BREŽICE

petek, 5.9.2008, 
ob 20. uri:

literarno-glasbeni 
večer KRISTALIS
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Podpisani pravilnik je se-
stavni del elaborata, ki 
so ga izdelali strokovnjaki 
Kmetijskega inštituta Slove-
nije, ta ga bo zdaj ob eno-
tnem podpisu vinogradnikov 
vložil v parlamentarno pro-
ceduro. Po besedah Jane-
za Šekoranje, predsednika 
Vinogradniško vinarske za-

druge Bizeljsko, ki je zdaj 
predlagatelj in nosilec pro-
jekta, tudi ministrstvo ne 
bi smelo imeti zadržkov, saj 
je dokument pripravila stro-
ka. In Šekoranja optimistič-
no upa, da bo letošnja le-
tina že pod »ptp« oznako. 
Zveza društev vinogradnikov 
ob BS VTC je delovala od ja-
nuarja 2002 do julija 2006, 
ko so na skupščini sprejeli 
sklep o prenehanju delova-
nja, ker v letu dni niso uspe-
li pridobiti novega predse-
dnika. Alojz Kunej, ki je 
Zvezo ves čas vodil, pa po 
statutu ni mogel nadaljeva-
ti s tretjim mandatom. Ta-
krat so vinogradniki sprejeli 
sklep o prenehanju njenega 
delovanja in soglašali, da ko-
ordinacijo med vinogradni-
ki prevzame sremiško dru-
štvo, saj so verjeli, da  bodo 
uspeli skleniti postopke za 

Vinogradniki	od	Bizeljskega	
do Sevnice za bizeljčana ptp
BIZELJSKO - Vinogradniki šestih vinogradniških društev; Bizeljsko, Pišece, Sromlje, Zdole, Sremič in 
Društva pridelovalcev kmetijskih izdelkov Sevnica, so 21. avgusta na Bizeljskem skupaj s predlagate-
ljem in nosilcem projekta Vinogradniško vinarsko zadrugo Bizeljsko podpisali Pravilnik o zaščitenih zvr-
steh vin kolektivne blagovne znamke bizeljčan ptp (proizvodnja tradicionalnega porekla). Težnje za za-
ščito bizeljčana so se začele kristalizirati  po letu 1999, ko je status zaščite ptp dobil cviček. Zveza 
društev vinogradnikov ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti (BS VTC) je v svojem štiriletnem de-
lovanju pripravila pogoje za elaborat, ga naročila in ob podpori posavskih občin tudi plačala. 

zaščito bizeljčana. Zveza je 
za študijo zaščite bizeljsko 
sremiških vin, ko je še upa-
la na sremičana in bizeljča-
na, a je stroka ovrgla dvojno 
poimenovanje vin istih zna-
čilnosti, plačala Kmetijske-
mu inštitutu Slovenije sku-

paj 2,7 milijona takratnih 
tolarjev.
Na naše poizvedovanje, ali so 
dvakrat izdelovali in seveda 
dvakrat tudi plačali elaborat 
o zaščiti je Draško Kupiro-
vič odgovoril: „To je isti ela-
borat, ki ga je naročila Zve-
za vinogradniških društev in 
iz našega arhiva je razvidno, 
da so sredstva zanj prispeva-
le posavske občine; sevniška 
120 tisoč tolarjev, brežiška 
493 tisoč tolarjev in preosta-
li znesek  dobrih dveh milijo-
nov občina Krško.“ 
Pri izdelavi elaborata je so-
delovala cela skupina stro-
kovnjakov, vodja študije je 
bil dr. Julij Nemanič s Kme-
tijskega inštituta Sloveni-
je, njegova ožja sodelav-
ca pa dr. Mitja Kocjančič in 

mag. Boris Koruza. Kot stro-
kovni enolog je pri pripravi 
deloval domači strokovnjak 
Vlado Kovačič, predsednik 
Zveze Alojz Kunej s funkci-
onarjema zveze Vesno Kunej 
in Draškom Kupirovičem ter 
člani, med katerimi so bili ob 

predsednikih šestih  vinogra-
dniških društev še mag. Ja-
nez Istenič, Marjan Malus z 
Vina Brežice, Janez Šekora-
nja z bizeljske zadruge, Mi-
lena Rožman s Kmetijskega 
zavoda Novo mesto in Roman 
Matjašič kot predstavnik po-
savskih občin. 
Na bizeljsko sremiškem po-
dročju šest vinogradniških 
društev od Orešja na Bizelj-
skem do Trnovca v Sevni-
ci združuje okoli 800 članov, 
vendar se na tem področju 
razprostira še vsaj štiri krat 
več vinogradnikov in skupaj 
1.900 ha vinogradov. Letno 
lahko proizvedejo 8,5 milijo-
na litrov vina, ki bo nastopal 
pod skupnim imenom bizelj-
čan, ki je bil uveljavljen za 
celoten okoliš že pred letom 

1975. Draško Kupirovič je iz-
postavil, da se je kvaliteta vin 
v zadnjem desetletju dvigni-
la, kar dokazujejo društvena 
ocenjevanja vin. Tudi pravil-
nik je postavil za zaščito bi-
zeljčana višje pogoje, kot jih 
zahteva država, spodnji limit 
je 16,3 točke (Bxb). 
Glede na to, da na bizeljsko 
sremiškem področju ni vinske 
kleti, so v pravilniku pustili 
možnost predelave in stekle-

ničenja izven okoliša, pred-
nostno pa v Vinski kleti KZ Kr-
ško, ki ima svoje dolgoletne 
kooperante tudi na območju 
okoliša Bizeljsko – Sremič. Bi-
zeljska zadruga se za prido-
bitev vinske kleti prizadeva 
že skoraj 15 let in po bese-
dah Šekoranja bodo klet gra-
dili na kompleksu nekdanje 
kleti na Vinarski cesti v sredi-
šču Bizeljskega, na delu kjer 
je bila žaga, del zemljišča pa 
bodo prodali. Prvo lopato za 
vinsko klet so nameravali za-
saditi že letos, a je del ze-
mljišča na Vinarski še v de-
nacionalizacijskem postopku 
vračanja zadrugi, zdaj je v 
oskrbi Sklada kmetijskih ze-
mljišč. 

Suzana Vahtarič 

Podpisniki pravilnika: Janez Šekoranja (zadruga), 
Andrej Molan (Zdole), Franc Hrastovšek (Sromlje), Jože 
Kodela (Sremič), Miha Plevnik (Pišece), Janko Kobal 
(Sevnica) in Simon Pinterič (Bizeljsko) 

Janez Šekoranja

Draško Kupirovič

KRŠKO – Pri Posavskem dru-
štvu seniorjev menedžerjev 
in strokovnjakov tudi v teh 
poletnih mesecih ne miru-
jejo. Skupaj z organizacij-
skim odborom in s sedmimi 
društvi, ki v Posavju pove-
zujejo preko 3.500 bolnikov 
s specifičnimi boleznimi, se 
resno pripravljajo na dobro-
delni koncert 24. septembra 
letos. Takrat bodo nastopi-
le naše najbolj znane medij-
ske osebnosti, ves izkupiček 
bo namenjen za posodobitev 
posteljnega fonda v Splošni 
bolnišnici Brežice. Že priho-
dnji mesec se bodo posavski 
seniorji spet podali na obrtni 
sejem v Celje, avgusta pa so  
obiskali tudi novomeško to-
varno Revoz ter se ob občin-
skem prazniku ustavili tudi v 
Kostanjevici na Krki.
V sodelovanju z območ-
no GZS Posavje so nekda-
nji vodstveni in vodilni lju-
dje našega območja obiskali 
gospodarsko družbo Revoz 
Novo mesto. Aleš Bratuž, 

Seniorji	na	obisku	v	Revozu

prvi mož edine naše avto-
mobilske tovarne, je seni-
orjem predstavil tovarno in 
njen proizvodni program, o 
največjem slovenskem iz-
voznem podjetju pa so več 
izvedeli tudi iz predstavi-
tvenega filma. Za nekda-
nje posavske gospodarstve-
nike je bil posebej zanimiv 
poldrugo uro trajajoč ogled 

proizvodnih obratov in linij, 
s katerih prihaja vse bolj po-
pularni osebni avto twin-
go. Resnično impozanten 
je ogled robotizirane proi-
zvodnje, kjer pa ima še ve-
dno posebno mesto tudi člo-
vek. Okrog 3200 delavcev, 
ki bodo letos za trg zagoto-
vili več kot 210.000 osebnih 
vozil twingo in Renault clio 

II - in kar 97 odstotkov av-
tomobilov izvozijo v drža-
ve EU - prihaja v Novo me-
sto iz različnih držav. Skupaj 
pa prispevajo k temu, da iz 
novomeške tovarne prihaja-
jo po kakovosti vozila, ki so-
dijo v sam vrh teh francoskih 
avtomobilov.
Medtem ko ima Renault za 
sabo že več desetletij dol-
go zgodovino in da tudi no-
vomeška tovarna proizvaja 
avtomobile že od leta 1972, 
pa je Kostanjevica na Krki 
nova slovenske občina, ki 
je prav v minulih dneh ime-
la svoj prvi občinski praznik. 
Dosežke in smele načrte ene 
manjših slovenskih občin je 
posavskim seniorjem pred-
stavil župan Mojmir Pu-
stoslemšek, pri čemer je 
omenil razvojne možnosti 
s področja turizma in kul-
turnih dejavnosti. Med dru-
gim je izpostavil naložbe, ki 
bodo zagotovile hitrejši ra-
zvoj kostanjeviške občine.

Vlado Podgoršek

Posavski seniorji v novomeškem Revozu

Ureditev Florjanskega in 
Drožanjskega potoka
Skupaj z infrastrukturno ureditvijo HE Blanca intenzivno 
potekajo dela tudi v samem jedru mesta Sevnice. Tako se 
izvaja rekonstrukcija ulic, meteorne kanalizacije in tele-
komunikacijskega omrežja ter ureditev brežin potokov na 
območju Florjanskega potoka in Drožanjske ulice.
V času del so možne tudi krajše motnje oziroma prekini-
tve oskrbe. Prebivalce v neposredni bližini del prosimo za 
razumevanje. 

Ureditev brežin Save
Na območju od HE Blanca proti Sevnici so že dokončani 
nasipi ob brežinah reke Save. Trenutno poteka izdelava 
kamnitih oblog brežin. Urejajo se izlivni odseki pritokov 
na levem in desnem bregu reke Save.

Zapore	cest
Obveščamo vas, da je pomična popolna zapora na obmo-
čju Florjanske ceste, in sicer v času ureditev ulice, ki se 
bo izvajala vse do 31.12.2008. 
Prav tako je pomična popolna zapora Drožanjske ulice, v 
času ureditve ulice, vse do 31.12.2008. 
Od 18.08.2008 traja polovična zapora regionalne ceste R3-
679 na križišču z Drožanjsko ulico. Zapora bo predvidoma 
do 18.09.2008.
Obvoz za Florjansko in Drožanjsko ulico je urejen z usmer-
jevalnimi tablami čez cesto na Pečje in cesto na Grič. 

Na območju rekonstrukcije odsekov glavne ceste G 1-5 Ce-
lje-Sevnica-Krško ostaja popolna zapora ceste mimo Im-
poljskega potoka v smeri Zavratec, vse do konca mese-
ca septembra. Do tedaj ni možen uvoz iz smeri gradbišča 
HE Blanca. Obvoz je urejen po cesti v smeri Studenca pro-
ti Zavratcu.
Tudi na območju Loškega polja, zaradi izgradnje gradbišč-
nega priključka, stoji pol zapora glavne ceste G 1-5, vse 
do konec meseca avgusta.

Uporabnike cest prosimo, da upoštevate spremenjen 
prometni režim in vas vljudno pozivamo k razumeva-
nju in potrpežljivosti v času zahtevnih in obsežnih grad-
benih del. 

Pripravila: Katja Bogovič

KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO - Krško podjetje Ekten je v 
petek, 29. avgusta, v kostanjeviškem gostišču Žolnir prazno-
valo 10-letnico uspešnega delovanja. Podjetje izdeluje eko-
loško opremo za filtracijo onesnaženega zraka, opremo za 
kamnolome in separacijo, za industrijo izolacijskih materi-
alov, za steklarske peči in za transportiranje in skladiščenje 
praškastih materialov ter protihrupno zaščito. Iz skromnih 

začetkov v najeti pisarni in z dvema zaposlenima je pre-
raslo v podjetje z 20 stalno in 40 začasno zaposlenimi ter 
zaposlenimi pri podizvajalcih, delujejo pa v 1500 m2 proi-
zvodnih prostorov, 500 m2 pokritih ter 300 m2 odprtih skla-
diščnih prostorih. Letno na domačih in tujih trgih ustvarijo 
tri milijone evrov prometa.
Ponašajo se tudi z nekaj nagradami, denimo z nominacijo 
za dolenjsko-posavsko gazelo leta 2006, za kar so ponovno 
nominirani tudi letos, lani so bili v anketi Zlata nit uvrščeni 
med 101 najboljših zaposlovalcev v Sloveniji, letos so preje-
li plaketo občine Krško. 
Direktor podjetja je Alojz Dvojmoč, prokuristi Aleš Jeke, 
Milan Jordan in Miran Vanič (vsi štirje so tudi lastniki), vod-
ja inženiringa pa Robert Hočevar. Slovesnosti ob jubileju 
so se udeležili številni poslovni partnerji in tudi krški župan 
Franc Bogovič.  P.P.

Ektenovih	10	let

Lastniki podjetja Ekten Krško so nazdravili s soprogami 
in županom.

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo več kot 40.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info
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Zap. 
Št. PODJETJE Prijavljene nove potrebe

šte-
vilo 
šti-

pen-
dij

1 Inkos d.o.o. 
Krmelj

strojni tehnik (1);
dipl. ing. strojništva (2);
ing. strojništva (3)

6

2 Savaprojekt d.d.
univ. dipl. ing. arh.;
univ. dipl. ing. kraj. arh.;
univ. dipl. ing. gradb.; 
univ. dipl. ing. el.

4

3 Resistec UPR 
d.o.o.&Co.k.d.

dipl. ing. strojništva (konstruiranje in me-
hanika, oz. proizvodno strojništvo); 
dipl. ing. elektrotehnike (elektrotehnika, 
mehanotronika)

2

4 Mana, Ivan 
Omerzu s.p.

tehnična gimnazija - elektronik-elektro-
tehnik 1

5 Vino Brežice d.d.
strojni tehnik (10); 
elektrotehnik (10); 
gimnazijski maturant (10)

30

6 CRP d.o.o. 
Brežice

univ. dipl. ing. gradb.; 
univ. dipl. ing. arh. 2

7
Servis in 
montaža 
procesne opreme 
Božič Franc s.p.

univ. dipl. ing. stroj. 1

8 Terme Čatež 
d.d.

pek/pekarski tehnik (IV/V);
slaščičar/slaščičar konditor (IV/V); 
kuhar/kuharski tehnik (IV/V) - 3;
kuhar-natakar (IV) - 3;
natakar/gostinski tehnik (IV/V) - 3

11

9 Dimnikarstvo Ana 
Jelančič s.p. dimnikar - 3 3

10 Evrosad d.o.o. 
Krško

kmetijec (IV) - 3; 
kmetijski tehnik (V) - 3 6

11 IHS d.o.o.

ključavničar - 2; 
strugar - 1; 
strojni tehnik - 2; 
elektrotehnik - 1 (smer: energetik) 
strojni inženir- univ., smer konstrukter - 3; 
strojni inženir- univ. - smer: mehanotro-
nik - 1; 
elektro inženir univerz. - smer: močno-
stna - 1

11

12 Siliko d.o.o.

mehanotronik - 1; 
strojni tehnik - 2; 
orodjar - 2; 
dipl. ing. stroj. - 4; 
dipl. ing. tehnologije polimerov - 1; 

10

13 Sipro inženiring 
d.o.o. univ. dipl. ing. el. 1

14 Alpex-star d.o.o. tehnična gimnazija - smer mehanika; 
ekonomist (VI.) 2

15 Doga d.o.o. univ. dipl. ing. stroj. 1

16
Lipa 
Kostanjevica 
d.o.o.

mizar - (IV.) - 1; 
lesni tehnik - (V.) - 1 2

17 Kmečka zadruga 
Sevnica z.o.o.

mesar - (IV.) -3; 
kmetijsko podjetniški tehnik - (V.) -2; 
prodajalec (IV:) -2; 
srednja kmetijska šola (V.) - 2;
kmetijski tehnik 2

11

18 Willy Stadler 
d.o.o.

strojni tehnik - 1; 
ing. strojništva - 2 3

19 Termoelekrarna 
Brestanica d.o.o.

univ. dipl. ing. energetike ali dipl. ing. 
energetike 6

20 Stilles d.d.
mizar (IV.)-5; 
lesarski tehnik (V.) - 4; 
inženir lesarstva (VI.) - 1

10

21 Metalna Senovo 
d.o.o.

oblikovalec kovin (strugar)- (IV)-2; 
preoblikovalec kovin (ključavničar) - (IV) 
- 3; 
strojni tehnik (V)-5; 
elektrotehnik-elektronik (V)-1;
ing. elektrotehnike-elektronik (VII.)-1; 
dipl. ing. str. - proizvodno strojništvo (VII)-1
univ. dipl. ing. stroj.-konstrukterstvo (VII) -1

14

22 Bulevar, d.o.o. fotografski tehnik 1

23 TA-REGULATOR 
d.o.o. strojni tehnik-(V)-2 2

24 Levas Krško 
d.o.o.

strugar (IV)-1; 
mizar (IV) - 2; 
univ. dipl. ing. lesarstva (VII)-1

4

25 KIM Kovinsko 
podjetje d.o.o.

strojni tehnik (V) -2; 
ing. str. (VI)-1 3

26 KOP Brežice d.d. dipl. ing. gradb. ali univ. dipl. ing. gradb. 
(VII) -1 1

27
Elektro Petrič 
Ivan &drugi 
d.n.o.

elektroenergetik (IV) 2

28 Ino Brežice 
d.o.o.

oblikovalec kovin (ključavničar) - (IV) -2; 
oblikovalec kovin (strugar) - (IV)-2; 
avtoličar - (IV) - 1; 
dipl. ing. str. - (VII)-1

6

29
Javni zdravstveni 
zavod Splošna 
bolnišnica 
Brežice

dr. medicine 11

30 Zdravstveni dom 
Brežice

dr. medicine-2; 
dr. dentalne medicine - 1 3

31 Curhalek d.o.o. univ. dipl. ing. gradb. 1

32
Stara gostilna 
"Krulc" Janko 
Krulc s.p.

višja strokovna šola za gostinstvo in turi-
zem (VI) 1

33 IDS Zorič Franc 
s.p. strojni tehnik ali tehnična gimnazija 1

34 Gen energija 
d.o.o.

univ. dipl. ing. stroj - 2; 
univ. dipl. ing. rač. - 2 
univ. dipl. fizik - 2; 
univ. dipl. el. - 2

8

35 Cerjak d.o.o. gimnazijski maturant-tehnična gimnazija 1

36 Numip d.o.o. 
Podružnica Krško

strojni tehnik - 2; 
strojništvo (VII) - 2 4

37 Preis Sevnica 
d.o.o.

obdelovalec kovin (III) - 2; 
oblikovalec kovin (IV) - 2; 
konstrukcijski ključavničar (IV) - 3; 
ličar (IV) - 2; 
strojni tehnik (V) - 2; 
ing.strojništva (VI) -2

13

38 Q TECHNA d.o.o. strojni tehnik (V) - 1; 
strojništvo (VII) - 2 3

39 Gazela d.o.o. 
Krško

univ. dipl. ing. elektrotehnike - 1; 
univ. dipl. ing. stroj. - 1, 
univ. dipl. ing. fizike - 1; 
univ. dipl. ing. metalurg. - 1;

4

40 Kostak d.d.

zidar (IV) - 3; 
tesar (IV) - 3; 
strojni tehnik (V) - 1; 
monter in vzdrževalec inšt. - 1; 
gradbeništvo (VII) - 3; 
logistika (VII) - 2; 
energetika (VII) - 2; 
elektrotehnika (VII) - 1 

16

  Skupaj  223

Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na naslovu Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje, CKŽ 46, KRŠKO, kontaktna oseba ga. Nataša Šter-
ban Bezjak, vodja projekta, telefon: 07 488 10 51, e-mail: natasa.sterban.
bezjak@rra-posavje.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja člove-
ških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetni-
štva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Najava	razpisa	za	kadrovske	štipendije

Posavska štipendijska shema
Na podlagi potreb delodajalcev bo v začetku septembra na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje:  
www.rra-posavje.si  in v regionalnih časnikih objavljen razpis za 223 novih kadrovskih štipendij.  
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V soboto, 23. avgusta zvečer, je pov-
sem polna nekdanja samostanska cerkev Galerije Božidar Ja-
kac v Kostanjevici na Krki gostila izjemne glasbenike med-
narodne zasedbe. Pevko, flavtistko, skladateljico in avtorico 

besedil Tamaro Obrovac, ki sodi med najbolj samosvoje in 
vsestranske osebnosti na hrvaški glasbeni sceni in je bila poleg 
številnih prejetih nagrad,nominirana tudi za BBC Radio3 World 
Music Award 2004, ter Transhira Ensemble in Epoque quartet, 
češko zasedbo godalnega kvarteta, ki izkušeno združuje ele-
mente istrske in mediteranske glasbene tradicije z elementi 
jazza in sodobne glasbe. Skupina je predstavila avtorsko glas-
bo Tamare Obrovac, ki je napisana za razširjeno zasedbo in 
predstavlja „crossover“ med jazzom, klasično glasbo in etno 
glasbo jugovzhodne evrope in mediterana.  V. Božič

Tamara Obrovac in češki 
godalni	kvartet

BRESTANICA - V ponedeljek, 25. avgusta, je bil grad Rajhen-
burg v znamenju 16. stoletja, saj je ansambel za staro glas-
bo Alta Capella Carniola predstavil glasbo tega renesančnega 
obdobja. Gre za prvo glasbeno skupino pri nas, ki poskuša na 

avtentičen način obujati glasbeno prakso naših srednjeveških 
mest, sestavljajo pa jo Janez Jocif, Marta Močnik in Špela 
Loti Knoll. Prav tako so obiskovalci lahko poizkusili srednjeve-
ške dobrote, značilne za to obdobje. Na ogled je bila tudi raz-
stava renesančnih oblačil, ki so jo po starih običajih ročno iz-
delali študentje 2. letnika Naravoslovnotehniške fakultete iz 
Ljubljane, smer oblikovanje tekstilij in oblačil. Nastopajoče in 
obiskovalce je pozdravil tudi krški župan Franc Bogovič.

V. Božič

Renesančni večer na gradu

Alta Capella Carniola med nastopom

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

Weber Gordana, Brežice – 
deklico,
Sotošek Albina, Senovo – 
dečka,
Vučajnk Škrobot Lidija, 
Ljubljana – deklico,
Bogovič Nataša, Artiče – 
dečka,
Dražetić Ivana, Velike Ma-
lence – deklico,
Trkaj Klara, Radeče – de-
klico,
Škoda Nada, Gornja Pre-
kopa – dečka,
Pflege Nataša, Leskovec 
pri Krškem – deklico,
Labes Barbara, Sela pri 
Dobovi – deklico,
Senica Mojca, Brežice – 
dečka,
Kraševec Maja, Krško – 
dečka,
Žarn Milena, Krško – deč-
ka, 
Doberšek Nataša, Dobova 
– dečka,
Janc Lekše Bojana, Krško 
– dečka,
Lisec Martina, Radeče – 
deklico. 

ČESTITAMO! 
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POROČILI
SO SE

Čežmek Rudi in Ribič Lari-
sa, oba z Dovškega, 
Kuntarič Stanko, Slivje in 
Ajster Petra, Malence,
Slakonja Peter, Sobenja 
vas in Golobič Martina, 
Brežice,
Rajtmajer Iztok, Sloven-
ska Bistrica in Šušterič Ja-
smin, Brežice,
Lončarič Danilo in Cunk 
Polona, oba z Ložnice,
Drečnik Davor, Zagorje ob 
Savi in Stoklasa Maruša, z 
Loga,
Vodopivc Gregor, Armeško 
in Rednak Karmen, Pot na 
Zajčjo Goro,
Šašek Ivan, Pangrč Grm in 
Traven Marjeta, Sevnica, 
Kobold Tomaž in Punger-
čar Janja, oba z Malkovca,
Cvelbar Janez, Ostrog in 
Zaplatar Biserka, Okrog, 
Karimani Agim in Aziri Ni-
hajet, oba z Dobove,
Meh Jernej in Albreht Ma-
rija, oba iz Brežic,
Zupančič Uroš, Mali Vrh in 
Bizjak Mojca, Veniše,
Petelinc Erik in Letica 
Dragana, oba s Sel pri Do-
bovi.

ČESTITAMO!
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BREŽICE – Ob napovedanem prihodu Primoža Kozmusa v do-
mače mesto je Brežičane zajela prava olimpijska mrzlica 
in na plano so pričele prihajati tudi najrazličnejše zgodbe. 
Zabeležila sem eno izmed njih, nanizal pa mi jo je nekda-
nji metalec kladiva in mladinski reprezentant, leta 1945 ro-
jeni Anton Krajnc. Odstiral je športne dogodivščine iz leta 
1963, pa vse do že tudi daljnjega 1978, ko je lučal kladivo 

pri Olimpiji. Iz tistih časov sta postala tudi prijatelja s se-
danjim Kozmusovim trenerjem in takratnim metalcem kla-
diva Vladom Kevom. 

S spomini se je Krajnc pomudil pri začetkih, ko je postal 
met kladiva popularen, saj je dejal, da izvira iz Velike Bri-
tanije, kladivo pa je imelo lesen ročaj. Slovenski rekord je 
dolgo časa pripadal z 59,59 metri Francu Bukovcu, ki ga je 
podrl Srečko Štiglic na OI leta 1972 z metom 70,70. Po bese-
dah Krajnca je prvi v Sloveniji premagal razdaljo 60 metrov 
in nato še 70 metrov Vladimir Kevo, ki je s trenerskimi pri-
jemi popeljal met kladiva v sam svetovni vrh in pričel dobo 
Primoža Kozmusa.

Nekaj dni pred pričetkom OI na Kitajskem je bil Krajnc na 
obisku v Leskovcu pri Krškem in seveda je beseda nane-
sla  tudi na bližajoči se dogodek in je napovedal Kozmuso-
vo zmago. V tistem trenutku je Novakova odšla iz sobe in ko 
se je vrnila, mu je pokazala fotografijo iz leta 1980, ko je 
Primož obiskoval videmski vrtec. Z največjim veseljem jo 
je dal ob njegovi zmagi povečati in uokviriti ter mu je jo na 
sprejemu tudi poklonil z željo, da na naslednjih OI z metom 
doseže magično mejo.  M. K. M. 

Olimpijski prvak v vrtcu

Vzgojiteljica Božena Novak s svojimi varovanci Petro 
Čebular, Tatjano Selič, Luko Blatnikom, Katjo Hribšek 
in Primožem Kozmusom (na sredini)

Na Zavodu za podjetništvo in turizem smo za 
turiste iz Term Čatež v letu 2008 do konca 
avgusta organizirali devet voženj s turistič-
nim vlakcem »Čatež expres«. Ena vožnja je 
bila v času prvomajskih praznikov, štiri vo-
žnje v času prireditve »Brežice, moje mesto« 
in štiri vožnje vsak četrtek v avgustu. Skupaj 
s Termami Čatež smo poskrbeli za maksimal-
no dobro informiranost vseh turistov, ki so v 
določenih terminih bivali v našem največjem 
termalnem zdravilišču. S plakati na vsaki re-
cepciji in tedenskih animacijskih programih 
smo jih vabili, da se oglasijo v pisarno Turi-
stično informacijskega centra, kjer so dobili 
vse informacije in so se lahko prijavili na do-
poldanski izlet. Skupaj s ponudniki iz Brežic 
in okolice smo se dogovorili za vodene ogle-
de. S strani zavoda smo zaposleni prevzeli 
spremstvo in večjezično vodenje na vlakcu, 
ponudniki pa so poskrbeli, da so svojo ponud-
bo predstavili z dušo in srcem. V programe 
izleta smo vključili tako umetnost – Galeri-
ja Sumrak v Črncu – gojenje zdravilnih rastlin 
in dišavnic na Kmetiji Fabinc v Črncu ter mu-
zejsko zbirko Posavskega muzeja Brežice in 
seveda edinstveno Grajsko klet. Barvna pa-
leta narodnosti je bila zelo pisana: Slovenci, 
Hrvati, Avstrijci, Italijani, Belgijci in ostali. 
Vsakokratno zadovoljstvo na obrazih in stiski 
rok so nam dali vedet, kako malo je potreb-
no, da so ljudje zadovoljni. Med potjo smo se 
z njimi tudi pogovarjali in vsakokrat so pov-
darjali, kako lepo naravo imamo in kako pri-

jazni ljudje živijo 
na tem delu Evro-
pe. 

Turisti Term Ča-
tež si želijo nekaj 
več kot le vodnih 
doživetij in wellness programov. Hrepenijo 
po nečem drugačnem, zanimivem, enostav-
nem, dodatnem. In kako malo je treba, da 
jih zadovoljimo – doživetje na turističnem 
vlakcu, ogled umetnostnih del, spoznanje o 
tem, kaj vse nam nudi narava in kako lahko 

telo z naravnimi mazili in kapljicami vzpod-
budimo, da bo začelo delati v pravi smeri, 
z bogastvom in prikazom zgodovine ter spo-
znavanjem okusov vrhunskih vin posavskega 
vinorodnega območja. In vedno znova ugo-
tavljamo tudi mi, da smo lahko ponosni, da 
imamo tako bogato ponudbo in ljudi, ki ljubi-
jo svoje delo in ga s ponosom predstavljajo. 

Ob tej priložnosti gre tudi pohvala vsem, ki 
so v letošnjem letu pri organizaciji izletov 
z nami sodelovali: zaposlenim v Posavskem 
muzeju Brežice, gospe Vladki Sumrek, go-
spe Veroniki Fabinc z družino in gospodu 
Marjanu Malusu z Grajske kleti. Verjamemo 
in želimo si, da bomo tudi v naslednjih letih 
z malenkostmi razveseljevali turiste, ki pri-
dejo k nam po doživetja.

Zavod za podjetništvo 
in turizem Brežice

Čateški turisti spoznavajo 
okolico s turističnim vlakcem

VABILO
Poslovna darila nosijo veliko sporočilno vrednost in so 
del poslovne komunikacije. Z njimi izražamo odnos 
do obdarovanega, zato je pomembno, da so darila 

načrtovana in skrbno izbrana.

Vabimo vas 
na strokovno predavanje prof. dr. Janeza Bogataja 

»Poslovna darila in kultura obdarovanja«,
ki bo v petek, 12. septembra 2008, ob 11. uri

v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje, 
Cesta krških žrtev 46, Krško.

Predstavili bomo poslovna darila, ki smo jih v sodelovanju 
s posameznimi posavskimi rokodelci razvili na Centru za 
razvoj podeželja Posavje. 

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe smo na 
voljo na telefonski številki 07-488-10-52 (Anita Radkovič) 
ali na e-pošti: anita.radkovic@rra-posavje.si.

dr. med. specialist oftalmolog

070 660 660

TRŠKA GORA - V petek in soboto, 5. in 6. septembra, bo na Trški 
gori pri Krškem potekal šesti Luksuz festival poceni filma. V tek-
movalnem programu bo prikazanih 52 kratkih filmov mladih, še 
ne uveljavljenih avtorjev iz devetih različnih držav. V okviru fe-
stivala bo potekala tudi delavnica »Vesela kamera«, ki jo zaradi 
odpovedi festivala Kino Otok - Isola Cinema Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka letošnje leto izjemoma organizira v Krškem. 

Luksuz festival poceni filma

MESTNI ATRIJ
BREŽICE

petek, 12.9.2008,
 ob 19. uri:

koncert ansambla  
LOJZETA OGOREVCA
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Več možnosti
mlajšim - več
varnosti
starejšim.

Moje ime je Marjan Zidarič. Rojen sem leta 1957. Po končani srednji 
tehnični šoli sem se odločil za študij obramboslovja in novinarstva. Že v 
mladosti sem svoje življenje zapisal raketarstvu in ustanovil Astronavtič-
no raketno društvo, ki se je dokazalo tudi v svetovnem merilu. Bil sem ak-
tivist na področju tehnične kulture, zvezni sekretar raketarjev in osem let 
član predsedstva mladine Slovenije, kjer sem zastopal znanost in tehniko. 
Za nekaj časa sem se zapisal novinarstvu, bil sem dopisnik in urednik stro-
kovnih časopisov. Sem avtor dveh učbenikov s področja raketne tehnike, 
ki jih je izdala Tehniška založba Slovenije. Bil sem med snovalci sistema 
obrambe pred točo in Radarskega centra na Lisci pri Sevnici. Preizkusil 
sem se tudi kot podjetnik, v svojem družinskem podjetju sem se posve-
čal turističnim aktivnostim in organizacijam prireditev. Tri mandate sem 
občinski svetnik občine. Zaposlen sem na Agenciji za okolje in kot izkušen 
pirotehnik pri Civilni začiti RS. Sem poročen in oče dveh otrok, veliko časa 
preživim na domači kmetiji pod Lisco.

Tri temeljne točke mojega programa: 

V Sevnici je potrebno ohraniti prav 
vsako delovno mesto, zato moramo podjetjem pomagati pri razvojnih 
programih in posodabljanju tehnologij. Zavzemam se za ustanavljanje 
urejenih industrijskih con in širše turistične ponudbe, pri tem pa za bolj 
domišljene in hitreje uresničene prometne povezave, še posebej tretje 
razvojne osi.

Zavzemam se za zagotavljanje čistega okolja in kakovostne 
pitne vode. Vztrajal bom pri strogi zaščiti vodnih virov in omejitvah 
onesnaževanja. Skupaj bomo poskrbeli, da bodo vodo iz pipe lahko pili 
tudi naši otroci.

 Zavzemal se bom za dodatne možnosti za mlade, 
za lažji in enakopravnješi dostop do izobraževanja, za bolj dostojne pogoje 
za šolanje. Prepričan sem, da lahko poiščemo nove oblike štipendiranja 
in boljše pogoje za zaposlitve. Le z aktivnimi mladimi bomo v občini 
omogočili dostojno življenje tudi starejšim.

Kontakt
GSM: 051 32 61 12 / 041 87 17 74
helena.zidaric@siol.net
Občinski odbor LDS Sevnica,
Trg svobode 11, 3829 Sevnica, tel.: 03 568 42 15

 Marjan

ZIDARIČ

www.lds.si/volitve
Ljudje delamo Slovenijo

Kandidat LDS Sevnica

Pojdimo v nedeljo 21. sep-
tembra na državnozborske 
volitve in s svojim glasom 
jasno pokažimo, kaj želimo 
in zahtevamo od političnih 
strank in politikov:

Volimo stranko, ki ustreza 
tudi naslednjim kriterijem:
ima kvalitetne kadre in 
kvaliteten program razvo-
ja Slovenije za vsa podro-
čja življenja na celotnem 
območju Slovenije - skrat-
ka program ZA VSE LJUDI 
(in ne le za določeno druž-
beno skupino).
stranka tudi poroča o svo-
jem delu (ne le obljublja). 
Za vsako točko volilnega 
programa poroča, kako se 
je zanjo zavzemala, ka-
kšna je bila podpora dru-
gih strank in kakšen je 
status programske točke. 
Samokritično poroča, kaj 
so v stranki delali dobro, 
kaj slabo in kaj niso storili, 
pa je bilo nujno. Če govo-
ri o drugih strankah in poli-
tikih, analizira njihovo delo 

1.

•

•

na enak način - s pohvala-
mi in kritikami. Kritiki mora 
praviloma slediti tudi pre-
dlog izboljšave.
stranka je imela doslej po-
gum prevzemati odgovor-
nost ali soodgovornost in 
delo za vodenje države in 
slovenskih občin (in ni be-
žala pred odgovornostjo in 
le kritizirala),
v stranki vladajo vredno-
te, demokracija ter spošto-
vanje zakonodaje in do-
kumentov stranke (in ne 
pragmatičnost, enoumje, 
absolutizem ali sprotno 
prilagajanje pravil trenu-
tnim potrebam). Le takšna 
stranka lahko zagotavlja 
družbo vrednot ter viso-
ko stopnjo demokracije in 
pravne države v Sloveniji!

Volimo stranko, katere 
KANDIDATI ustrezajo tudi 
naslednjim kriterijem:

kandidat ima osebne kvali-
tete in spoštuje življenjske 
vrednote, po katerih se tru-
di živeti in delati. Je sposo-
ben razmišljati tudi s svo-
jo glavo in ima pokončno 
držo. Dobro skrbi za vse 
člane svoje družine - le ta-
kšen kandidat bo dobro skr-
bel tudi za širšo družbo in 
za vse ljudi.
kandidat ima strokovne 
kvalitete v svojem poklicu, 
v katerem se je razvijal, se 
vseskozi učil in se dokazo-
val.
kandidat se je postopoma 
gradil v aktivnem družbe-
nem življenju - npr. na nivo-
ju društev, krajevne skupno-
sti in občine. Pri političnem 
delu mu je v interesu uskla-

•

•

2.

•

•

•

jen razvoj družbe (in nima 
nobenega ozkega osebne-
ga interesa).
kandidat kandidira za stran-
ko preko katere je prišel v 
politiko in ji ostaja zvest v 
dobrem in slabem. Kajti le 
takšen človek bo v težkih 
trenutkih ostal zvest tudi 
svojim občanom, državlja-
nom in svojemu narodu.
kandidat izhaja iz doma-
če občine oziroma volilne-
ga okraja, (ne pa da ga je 
stranka »uvozila« iz druge-
ga kraja Slovenije). Le ta-
kšen kandidat bo s srcem 
delal tudi za ljudi v doma-
či občini oziroma volilnem 
okraju.
kandidat in stranka neguje-
ta tudi dvosmerno komuni-
kacijo z ljudmi na terenu, v 
kateri lahko vsi ljudje izpo-
stavijo svoje probleme, po-
stavljajo vprašanja in dajejo 
predloge za razvoj družbe. 
(Ne »padajmo« torej več na 
enosmerne politične govo-
re!)
kandidat in stranka ima-
ta pripravljenost za sodelo-
vanje in iščeta skupne toč-
ke z drugimi posamezniki 
in strankami, kajti v sodelo-

•

•

•

•

vanju zmoremo veliko več. 
(Ne »padajmo« torej več na 
rezanje trakov in postavlja-
nje temeljnih kamnov posa-
meznih politikov, ko pa je 
jasno, da so se in se bodo 
zahtevni projekti realizira-
li le s podporo več politič-
nih strank in delom mnogih 
ljudi!)

Seveda obstajajo še drugi kri-
teriji in vsak volivec ima tudi 
svoje osebne kriterije, toda v 
dobro državljanov Slovenije 
je vredno in potrebno pri od-
ločanju upoštevati tudi zgor-
nje.

Skupaj dvigujmo standarde v 
politiki, da se bo dvigoval tudi 
naš življenjski standard.
Volimo za tisto stranko in kan-
didata, ki te standarde že dvi-
gujejo in izpolnjujejo. 

Ivan Sušin 
volivec in kandidat SLS 

na listi SLS+SMS

Zavzemal se bom za:
dvig socialne ravni in zmanjšanje 
revščine,
dodatno davčno razbremenitev 
državljanov in gospodarstva,
ponovno uvedbo davčnih olajšav za 
investcije,
ustrezna finančna nadomestila zaradi 
prisotnosti energetskih objektov NEK,
ustrezna nadomestila s strani države, 
zaradi uporabe zemljišč v vojaške 
namene,
nov gospodarski zagon in 
zaposlitvene perspektive mladih,
izboljšanje zdravstvenega varstva in 
odpravo čakalnih dob,
kulturo političnega dialoga in 
depolitizacijo družbe,
preseganje političnih delitev med 
Slovenci,
zmanjšanje represije v prometno 
varnostni politiki,
povečanje obsega nepovratnih 
sredstev za vlaganje v alternativne 
vire energije. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prava izbira 
za hitrejši
razvoj 
občine 
Brežice

Ferdo

PINTERIČ

VERJAMEMO v odličen program stranke za 
boljšo bodočnost nas vseh, zato tudi spreje-
mamo odgovornost za spremembe:

Brez nepotrebnega uničevanja okolja, 
ampak za okolju prijaznejši razvoj
Brez delitev na naši-vaši, ampak za 
strpen in celovit socialni dialog
Brez političnega kadriranja, ampak za 
napredovanja s strokovnimi referencami
Brez politiziranja gospodarskega 
kriminala, ampak za zatiranje 
vseh oblik kriminala
Brez laži o boljšem življenju, 
ampak za realne pokazatelje:

Stanovanja za mlade
Brezplačne vrtce
Kvalitetno javno zdravstvo
Dvig minimalne plače 
in praga revščine

Glas za Socialne demokrate je glas 
za skupno boljšo pot v bodočnost!

Ker bi rad slišal tudi vaše mnenje, vas vabim 
na klepet v soboto, 6. 9. 2008 ob 17. uri 

v Okrepčevalnico Kranjčič na Silovcu.

Vaš poslanski kandidat mag. Hrvoje Teo Oršanič











◦
◦
◦
◦

Dozorimo kot volivci!

Naročnik: SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS - Stranka mladih Slovenije, SLS, Beethovnova 4, Ljubljana Naročnik: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana

Naročnik: SLS - Slovenska ljudska stranka in SMS - Stranka 
mladih Slovenije, SLS, Beethovnova 4, Ljubljana

Naročnik: Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana 

Kandidat LDS Brežice
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spremljala bom družbeni, ekonomski in so-
cialni položaj starejše generacije in drugih 
ogroženih skupin in glasovala za ukrepe, ki 
bodo zagotavljali vsem dostojno življenje
zavzemala se bom za kakovostno javno 
zdravstveno in socialno varstvo vseh in si 
aktivno prizadevala, da ne razpade javni 
zdravstveni sistem, s čimer bi se še doda-
tno zmanjšala obseg in kakovost zdravstve-
nih storitev oziroma bi večini bolnikov ome-
jili možnost dostopa do zdravnika 
skupaj z ostalimi poslanci bomo zahtevali, 
da se pokojnine in plače v prihodnjih štirih 
letih realno povečujejo skladno z rastjo pro-
duktivnosti in dobičkov 
z zvezo društev upokojencev si bomo priza-
devali, da država sprejme ustrezne predpise 
in zagotovi materialne možnosti, da bo tudi 
tretje življenjsko obdobje za vse, ki zmorejo in 
želijo, delovno intenzivno in ustvarjalno, kajti 
znanje in izkušnje, ki jih ima upokojena gene-
racija, bi lahko država s pridom uporabila

•

•

•

•

skupaj z ostalimi poslanci bomo zahtevali, 
da Vlada izdela in uresniči nacionalni pro-
gram gradnje domov, oskrbovanih sta-
novanj ter oskrbe in pomoči starejšim na 
domu. Od Vlade bomo zahtevali, da je to 
prednostna naloga.
zavzemala se bom, da zagotovimo otro-
kom in mladim enake možnosti za izobraže-
vanja in zaposlitve
zavzemala se bom, da se del pridobljenih fi-
nančnih sredstev iz naslova umestitve odla-
gališča NSRO nameni za uresničitev zahtev 
občanov
skupaj z lokalno skupnostjo se bom zavze-
mala, da se bo v sklopu izgradnje HE Krško 
in HE Brežice zgradila vsa potrebna infra-
struktura
zavzemala se bom za ustanovitev pokrajine 
s sedežem v Krškem in za sprejem zakono-
daje, ki bo zelo jasno in nedvoumno opre-
delila financiranje pokrajine

•

•

•

•

•

DA BO VARNA PRIHODNOST – VOLITE DeSUS

Zakaj kandidiram za 
poslanca na letošnjih 
volitvah v Državni zbor 
Republike Slovenije?
Ker ne prenašam po-
tvarjanja zgodovinske 
resnice v korist dnevne 
politike, brezposelno-
sti, visokih življenjskih 
stroškov, korupcije in kli-
entelizma. Ker sem de-
laven, poln vizij in pozi-
tivne energije ter človek 

dejanj. Rad bi izboljšal pogoje dela za kulturna, športna, gasilska in 
druga društva ter vrhunske športnike. Ker sem za drugačno davčno po-
litiko.

Zakaj sem se odločil za članstvo in kandidaturo prav v Lipi ?
Ker so njeni zdajšnji poslanci zmogli zamenjati dosedanji vzorec delo-
vanja. Predvsem pa mi je všeč njihova načelnost in argumentirano za-
govarjanje svojih stališč, njihova iskrenost, pogum, pozitivna energija 
in čut za majhnega človeka. Ker so borci za navadnega delavca, kmeta, 
za upokojence, za vse, ki živijo na robu preživetja. Ker menim, da je so-
cialno usmerjena in trenutno po mojem mnenju med strankami na de-
sni in levi, ki se z vsemi silami drenjajo na sredini, najbolj leva. 

SEM ČLOVEK Z VIZIJO IN POZITIVNO ENERGIJO. SEM ČLOVEK 
DEJANJ IN NE LE BESED. NE BOJIM SE NOBENEGA NAPORA. 

NA SVOJO DOMOVINO SEM PONOSEN!

Spoštovane volivke in volivci.

Na listi Slovenske demokratske stranke po-
novno kandidiram, ker SDS združuje ljudi, ki 
nam ni vseeno, kakšna bo naša prihodnost in 
prihodnost naših otrok.

Približuje se čas volitev v Državni zbor RS, zato je potrebno pogledati nazaj in se 
vprašati o delu in rezultatih. V tem mandatu se je tudi z mojo pomočjo pripeljalo v 
Krško in Kostanjeviško občino veliko projektov, ki so sofinancirani in potrjeni s strani 
države, kot so: obnova OŠ Leskovec in dograditev šole na Raki, izgradnja telova-
dnice v Krškem, prenova Podbočja... Seveda je potrebno omeniti Krško in Kosta-
njeviško obvoznico z mostovoma. Gradi se HE Krško s spremljajočo infrastrukturo. 
Občina Krško, Kostanjevica in širše Posavje je eno samo veliko gradbišče. Pričeta 
dela je potrebno nadaljevati.

Pred štirimi leti sem obljubil, da se bom zavzemal za stabilen sistem na vseh po-
dročjih. To nam je z vašo pomočjo tudi uspelo, saj smo se gospodarsko okrepili in 
imamo najmanjšo brezposelnost v vsem času obstoja Slovenije. To je dobra podlaga 
za vnaprej in za doseganje blaginje za vse ljudi.

Potrebno se je vračati k naravi in človeku, zato bom zagovornik takega razvoja, ki ne 
gre na račun narave. 

Še naprej se bom prizadeval za vse pozitivne vrednote in seveda tudi za tiste vre-
dnote na katerih je Slovenija nastala.

Prizadeval si bom za enake izhodiščne možnosti za vse in na vseh področjih.

Veliko dela smo že opravili in to delo je dokaz, da je “Slovenija na pravi poti”.  Pre-
pričan sem, da bomo skupaj storili vse, da na tej poti tudi ostane.

Stane Pajk

Podpiram vo-
lilni program 
Nove Slove-
nije in si pri-
zadevam za 
njegovo ure-
sničitev. Slo-
venija mora 
postati pod-
jetna in var-
na dežela 
vrednot, za 
kar si Nova 
Slovenija pri-
zadeva ves 
čas. Sam 

bom deloval in sprejemal odločitve 
skladne z omenjenim programom.
Slovensko gospodarstvo je v tem tre-
nutku v zelo dobrem stanju, saj dosega 
visoko stopnjo gospodarske rasti. Pov-
prečna plača se je od konca leta 2004 
realno zvišala za 7.5 %, prav tako pa so 
zakonodajne spremembe na podro-
čju dohodnine dvignile neto plače dr-
žavljanom z nižjimi dohodki. Kljub temu, 
žal, še vedno veliko državljanov v svo-
jih žepih ne čuti ugodnih rezultatov go-
spodarske rasti, zaradi česar se mnogi 
še vedno spopadajo s težkim socialnim 
položajem. Nujna je sprememba plač-
ne politike. Denar ne sme ostajati samo 
v rokah lastnikov kapitala. Delavci mo-
rajo dobiti pravično plačilo za pošteno 
delo. Pri tem je treba upoštevati omeji-
tev, pri kateri rast plač ne sme presegati 
rasti produktivnosti. Le tako bomo ohra-
nili slovensko gospodarsko konkurenč-
no in produktivno. Zato se bom, skupaj s 
strankarskimi kolegi, še naprej zavzemal 
za zdravo gospodarsko rast, ki bo teme-
ljila na večji rasti produktivnosti dela ter 
na domačih in tujih investicijah. 
Trdno sem prepričan, da je potrebno 
doseči pravičnejšo delitev rezultatov 
dobrega dela, tako da bodo tudi de-

lavci deležni nagrad iz dobička. Pove-
čati je treba vlaganja v usposabljanje 
in izobraževanje brezposelnih ter spod-
bujati zaposlovanje najtežjih skupin dr-
žavljanov. Prizadeval si bom ustvariti za-
vest, da se splača delati, zato se bom 
zavzemal za dvig minimalne plače vsaj 
na raven, kjer bo razlika med delavci in 
prejemniki socialnih pomoči očitna. Ker 
pa plača ni edini dejavnik, ki privabi in 
zadrži dobre kadre, se zavzemam tudi 
za pospešeno izgradnjo neprofitnih sta-
novanj in zagotovitev stavbnih zemljišč 
za individualno gradnjo.
Na področju zdravstva, zagovarjam 
stališče, da mora zdravstveni sistem za-
gotavljati enakomerno oskrbo na po-
dročju celotne Slovenije, zato se bom 
še naprej zavzemal za njegovo decen-
tralizacijo. Zaradi neučinkovitega nad-
zora pri gradnji Onkološkega inštituta in 
Pediatrične klinike v Ljubljani so bili za-
pravljeni milijoni evrov, medtem pa se 
naši otroci rojevajo v zastarelih poro-
dnih sobah bolnišnice v Brežicah in naši 
najbolj prizadeti bolniki stiskajo v prosto-
rih 30 let stare intenzivne terapije. Za-
vzemal se bom za povečanje sredstev 
manjšim zdravstvenim zavodom ter za 
okrepljen položaj in odgovornost zdra-
vstvene uprave za učinkovito poslova-
nje in porabo javnih sredstev.
Med pogoji za ohranitev blaginje v 
naši domovini je tudi preudarna raba 
naravnih virov, varovanje globalnega 
ekosistema in uravnotežen socialni ra-
zvoj. Okolje danes postaja ena najpo-
membnejših vrednot. Ker bi rad poma-
gal pri ohranjanju kakovosti življenja in 
biotske raznovrstnosti, se bom zavze-
mal za okolju prijazno proizvodnjo in 
potrošnjo, dosledno spoštovanje okolj-
skih predpisov in uveljavitev načela, da 
škodo povrne tisti, ki jo povzroči. Slednje 
še posebej velja pri umeščanju novih 
energetskih objektov v lokalno okolje. 

N Si. Nova Slovenija
Krščanska ljudska strankaJANEZ POŽAR:

VSE, KAR LAHKO POVEM, RAJE NAREDIM

Vse prijatelje in simpatizerje vabim na predvolilno srečanje, ki bo v nedeljo, 
14.09. 2008, ob 16.00 uri pri Lovski koči na Trški gori. Za veselo razpoloženje 
bodo poskrbeli člani ansambla Dori iz Laškega in drugi domači izvajalci. Orga-
niziran prevoz na srečanje in nazaj. Vse informacije na telefon 040 708 808.

DUŠAN VODLAN – KANDIDAT STRANKE LIPA

Naročnik: Stranka LIPA, Miklošičeva 24, Ljubljana

Naročnik: SDS - Volitve v DZ 08, Trstenjakova ul. 8, Ljubljana
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Zakaj ste se odločili za kan-
didaturo za poslanca? 
Pride čas, ko sam pri sebi veš, 
da bi lahko storil še več in hi-
treje. In če je za to potrebno 
svoja prizadevanja uveljavi-
ti na najvišjih nivojih odloča-
nja, sem pripravljen tudi na 
to. Občina Krško se postavlja 
ob bok najbolj razvitim ob-
činam. Da bi ambiciozne ci-
lje dosegali še bolj učinkovi-
to, verjamem, da je v imenu 
bodočih načrtov in vizij po-
membno biti blizu mesta od-
ločanja. Kar parlament zago-
tovo je. 

Boste župan in poslanec, če 
boste izvoljeni?
Nikakor ne kandidiram zato, 
ker bi se želel umakniti iz Kr-
škega. Pred mano je prav tu 
še veliko izzivov, ki jih že-
lim uresničiti. V primeru iz-

volitve nameravam združiti 
obe funkciji. Prepričan sem, 
da ima Občina Krško eno naj-
boljših javnih uprav, kar do-
kazujejo rezultati zadnjih 
let. Zaupam svojim sodelav-
cem in verjamem, da bomo 
uspešno in nemoteno delova-
li naprej. Sam pa želim do-
sedanje izkušnje uporabiti 
za naš skupen vzpon, jih za-
staviti za spremembe, ki jih 
lahko uresničimo v skupno 
dobro.  

Za vami je bogata politič-
na pot, bili ste predsednik 
KS Koprivnica, nato predse-
dnik Občinskega sveta Obči-
ne Krško in sedaj že 10 let 
župan. Vašo pot zaznamuje 
tudi aktivnost in veliko zau-
panje na mednarodnem po-
dročju, kjer ste podpredse-
dnik Evropskega združenja 
mest z jedrskimi objekti. 
Kako ob vsem tem biti še 
dober poslanec?
Združitev vloge župana s po-
slansko funkcijo vidim kot 
prednost in uspešno kom-
binacijo za nadaljnji razvoj 
občine Krško in celotnega 
Posavja, ki v državnem zbo-
ru potrebuje ljudi iz svojega 
okolja. Le če poznaš lokal-
ne potrebe in težave, lahko z 
operativnostjo na državnem 
nivoju izkoristiš in ustvariš 
napredek, za katerega si pri-
zadevaš. Parlament po moje 
ni mesto za politike začetni-
ke, ampak za tiste, ki bodo 

Želim si nadaljevati in nadgraditi začeto delo
"Dosedanje izkušnje želim uporabiti za naš skupen vzpon in za spremembe, ki jih lahko uresničim v skupno dobro", poudarja Franc Bogovič, kandidat Slo-
venske ljudske stranke za poslanca v Državnem zboru. Izpostavlja, da je človek najpomembnejši kapital naše družbe in želi ustvariti razmere in okolje, v ka-
terem bi se ljudje lahko razvijali, uveljavili ideje ter dobro živeli. "Trdno voljo za delo, vztrajnost in pogum imamo. Kar potrebujemo so največkrat prilo-
žnosti. Sam bi rad za skupno dobro združil dve. Kot župan in kot poslanec." 

od prvega dne vedeli kaj sto-
riti. Sicer lahko štiri leta hi-
tro minejo brez rezultatov.
Ustanovitev pokrajin je pro-
jekt, ki ste ga močno zago-
varjali v SLS in tudi vi oseb-
no. Pokrajin zaenkrat ne bo.
Res je. Zelo sem bil razoča-
ran, da do ustanovitve po-
krajin ni prišlo, da politika 
ni premogla toliko modro-
sti, da bi v pokrajinah pre-
poznala prednosti, ki bi pre-
magale njeno ozkost. Tudi to 
je eden od primerov, ki me 
je še bolj nagovoril in pre-
pričal k temu, da parlament 
potrebuje ljudi s praktičnimi 
izkušnjami, ki so usmerjeni k 
iskanju rešitev ne pa k pogla-
bljanju problemov, ki so veli-
kokrat plod strankarskih ob-
računov.
Kar zadeva pokrajine bom 
vedno trdno zagovarjal sa-

mostojno pokrajino Posav-
je. Kot njeno središče vidim 
Krško, seveda ob uveljavitvi 
enakovredne porazdelitve 
funkcij med vsemi občinami 
v pokrajini. Tako na primer 
Kostanjevico na Krki vidim 

kot središče funkcij s podro-
čja kulture in turizma.

Zdi se, da vam je v prete-
klosti že večkrat uspelo naj-
ti skupen jezik z državo. 
Kot kaže na določenih po-
dročjih že sedaj dobro so-
delujete.
V Krškem oziroma v Posavju 
imamo res veliko projektov 
nacionalnega pomena. Do-
segli smo jih z učinkovitimi 
idejnimi načrti in številnimi 
usklajevanji in iskanjem di-
aloga na državni ravni. Med 
njimi je veriga HE na spodnji 
Savi, ki jo gradijo slovenska 
podjetja, kar je zagotovo re-
zultat našega organizirane-
ga nastopa še iz leta 1995. 
Rezultat uspešne gospodar-
ske politike je izgradnja po-
slovnih con in umestitev tu-
jih vlagateljev. Izgradnja 
obvoznice mimo mesta Kr-
ško z dvema mostovoma, ki 
pravkar poteka, pa medme-
stna povezava Krško-Brežice, 
obvoznica mimo Kostanjevi-

ce na Krki, načrtovana ure-
ditev Prekope, razvoj fakul-
tetnega središča in projekt 
gospodarskega središča Pho-
enix, s katerim bomo tukaj-
šnjemu okolju zagotovili, da 
postane eno glavnih razvoj-
nih centrov v državi in osno-
va za zaposlovanje naše po-
savske regije. 

Med odprtimi vprašanji 
ostaja umeščanje odlagali-
šča NSRAO.
Živimo v prostoru, ki privi-
legija izbirati ali bi odpadke 
imelo ali ne, nima, ker so ra-
dioaktivni odpadki v našem 
prostoru dejstvo, s katerim 
živimo že več kot 20 let. Na 
področju ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki sem ves čas 
na stališču, da mora genera-
cija, ki ima koristi od rabe 
jedrskih objektov, poskrbeti 
tudi za varno odlaganje od-
padkov, ki ob tem nastanejo. 
Potrebujemo varno odlagali-
šče za NSRAO, kar imajo ure-
jeno v vseh resnih državah. 
Občina Krško se je iz pasiv-
nega opazovalca dogajanj na 
svojem območju že pred leti 
spremenila v aktivnega par-
tnerja v odnosu do države. 
Naša aktivnost se kaže tudi v 
tem,  da smo po enoletnem 

pogajanju z Vlado RS dose-
gli dogovor, ki povečuje ra-
zvojne možnosti občine. Šest 
protokolov, ki jih je januar-
ja letos potrdil Občinski svet 
občine Krško in jih je Občina 
Krško usklajevala z različnimi 
resornimi ministrstvi, prinaša 
v prostor še hitrejši razvojni 
zagon. Gre za konkretne pro-
jekte, ki so pomembni za ra-
zvoj občine in so kot taki tudi 
sicer bili del naših načrtov. 

Kako nameravate zagotovi-
ti družbeno sprejemljivost 
med občani?
Prepričan sem, da je za naše 
okolje najslabše, če se na po-
dročju ravnanja z RAO ne 
zgodi nič in bomo probleme 

prepustili generacijam, ki pri-
hajajo. To bi bilo neodgovor-
no početje, ukrepati moramo 
sedaj, ko še imamo koristi od 
delujoče nuklearne. Ko jih ne 
bomo imeli več, bodo šli stro-
ški na račun davkoplačeval-
cev in ne na račun proizvede-
ne elektrike. In v tem primeru 
nas bi bilo lahko upravičeno 
»strah«, da bi na nas pozabi-
li tisti iz oddaljenejših krajev, 
ki jih je danes mogoče bolj 
»strah« kot nas, ki živimo v 
neposredni bližini. 
Sprejem odlagališča NSRAO v 
občini je odvisen predvsem od 
tega, ali bomo občani spreje-
li takšno odločitev ali ne, in 
če se bo z umestitvijo strinja-
la velika večina. V dosedanjih 
razpravah smo se večkrat do-
taknili tudi tehničnih rešitev, 
varnosti in odškodnin tistim, 
ki živijo v neposredni bliži-
ni. Izoblikovale so se številne 
zahteve, pričakovanja po na-
domestilih, jasno je bila izra-
žena zahteva po individualni 
renti. Prepričan sem, da bomo 
prišli do rešitve, ki bo zakoni-
ta in bo hkrati uresničila pri-
čakovanja velike večine ob-
čank in občanov.

Glede na zelo veliko pomanj-
kanje električne energije v 
Evropi in glede na zelo veliko 
odvisnost Evrope od ruskega 
plina in bližnjevzhodne naf-
te, Evropa nadaljuje z delo-
vanjem jedrskih elektrarn in 
razmišlja o gradnji novih. Kaj 
menite o tem?

Okoljske spremembe poveza-
ne z velikimi izpusti CO2, ki so 
predvsem posledica uporabe 
fosilnih goriv (nafta, premog, 
plin) nikakor ne dopuščajo po-
večevanje deleža uporabe teh 
energentov, žal pa obnovlji-
vi viri ne morejo nadomestiti 
teh energentov, saj kljub ve-
likim sredstvom in naporu na 

tem področju danes predsta-
vlja električna energija iz ve-
tra, sonca in biomase le 2,8 % 
v Evropi proizvedene električ-
ne energije, vodni potencial, 
ki predstavlja 10 % električne 
energije, pa je skoraj v celoti 
izkoriščen.

Nujni so ukrepi na podro-
čju varčevanja z energijo. Tu 
bomo morali prevzeti bistve-
no bolj resne ukrepe, ki bodo 
v prihodnje zmanjšali porabo 
energije. Ker Slovenija uvozi 
že približno četrtino potrebne 
električne energije, bo parla-
ment zagotovo odločal tudi o 
umestitvi drugega bloka NEK. 
Pri teh odločitvah je potrebno 
zagotoviti tudi sodelovanje lo-
kalnega okolja.

Kakšno pa je vaše stališče 
glede prevzemov sloven-
skih podjetij, kar očitno po-
staja osrednja tema leto-
šnjih volitev?
Slovenska ljudska stranka je 
bila vedno zelo zadržana pri 
prodaji slovenskega premo-
ženja tujcem. Odigrala je po-
membno vlogo pri tem, da se 
premoženje ni kar tako raz-
prodalo preko meja. Nezako-
nite zadeve vsekakor obsoja-
mo, a organi pregona so tisti, 
ki morajo tovrstna namigova-

nja razčistiti in jim priti do 
konca. Vsekakor smo v pro-
cesu, ko se v naši družbi in-
tenzivno koncentrira kapital. 
Glede tega lahko rečem, da si 
bomo v stranki še naprej pri-
zadevali, da Slovenija kot dr-
žava ohrani najbolj vitalne 
dele svojega gospodarstva. 
Energetska podjetja, bančni-
štvo, zavarovalništvo mora 
ostati v državni lasti, na sodo-
ben način pa se je potrebno 
lotili upravljanja teh državnih 
deležev in ta del premoženja 
ohraniti kot trdno osnovo za 
našo pokrajinsko blagajno. Ne 

smemo ponavljati napak Ma-
džarske, Hrvaške, Slovaške, 
Romunije; držav, ki so ta se-
gment gospodarstva prodale 
tujcem.

Katere so vaše glavne usme-
ritve in cilji v nadaljnjem 
političnem delovanju?
Moji vzgibi so še vedno pove-
zani s tistimi, ki so me vodi-
li, ko sem pred dvajsetimi leti 
sodeloval pri ustanovitvi Slo-
venske kmečke zveze. Gradi-
li smo na temeljih delavnosti, 
trdoživosti in samozavesti, 
ki jo je poosebljal sloven-
ski kmečki duh, ki je preživel 
stoletja. 
Skrb za dobro življenje posa-
meznika, s poudarkom na ra-
zvoju podeželja, želim nad-
graditi z dvigom kulturnega 
dialoga na vseh ravneh odlo-
čanja in sodelovanja. Vzpo-
staviti politični model, ki 
bo gospodarsko učinkovit in 
hkrati socialno vzdržen, s po-
sluhom za vsakdanje stiske in 
težave ljudi. Človek je najpo-
membnejši kapital naše druž-
be. Zato je nujno potrebno 
ustvariti razmere in okolje, v 
katerem se bomo lahko raz-
vijali, uveljavili ideje. Trdno 
voljo za delo, vztrajnost in 
pogum imamo. Kar potrebu-
jemo so največkrat priložno-
sti. 
Za naše mesto jih vidim v uve-
ljavitvi fakultetnega središča, 
v oživitvi starega mestnega 
jedra, za našo občino v zago-
tavljanju kakovostnih delov-
nih mest, ki jih že ustvarjajo 
investitorji v naših poslovnih 
conah ali pa jih še bodo tisti, 

ki bodo prihajali v prostor, 
npr. farmacevtsko podjetje 
Krka. Prav tako je potrebno 
izboljšati kakovost bivanja, 
se usmeriti v stanovanjsko 
gradnjo, poskrbeti za špor-
tno in kulturno infrastrukturo 
in celovito urejanje naselij. 
Tudi širokopasovne poveza-
ve v vsakem gospodinjstvu, 
ki bodo omogočile širši in so-
doben dostop do svetovnega 
spleta, telefonije in televizij-
skega signala so pomembna 
pridobitev in prispevek k ra-
zvoju. Želim si torej nadalje-
vati in nadgraditi začeto. 

V primeru izvolitve nameravam 
združiti obe funkciji.

Parlament po moje ni mesto za 
politike začetnike, ampak za tiste, ki 
bodo	od	prvega	dne	vedeli	kaj	storiti.

Kot središče pokrajine vidim Krško, 
seveda	ob	uveljavitvi	enakovredne	

porazdelitve funkcij med vsemi 
občinami.

Za naše okolje je najslabše, če se na 
področju ravnanja z RAO ne zgodi 
nič in bomo probleme prepustili 

generacijam, ki prihajajo.

Pripravljamo tudi širšo predstavitev 
programa s sklepno prireditvijo 	

v Kulturnem domu Krško, 	
v sredo 17. septembra ob 19. uri.
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Češka republika ima srednje 
velik jedrski program, ki za-
jema dve lokaciji z jedrski-
mi reaktorji ter tri odlagali-
šča za različne vrste nizko in 
srednje radioaktivnih odpad-
kov. Na lokaciji Temelin obra-
tujeta 2 reaktorja, na lokaciji 
Dukovany, ki smo jo obiskali, 
pa so od leta 1985 v obrato-
vanju 4 jedrski reaktorji. Sku-
pna moč teh reaktorjev znaša 
1700 MW. Znotraj ograje jedr-
skih reaktorjev je tudi odlaga-
lišče za NSRAO iz vseh šestih 
jedrskih elektrarn na Češkem. 
Namenjeno je tudi odpadkom, 
ki bodo nastali po razgradnji 
vseh reaktorjev, zato je sku-
pna kapaciteta kar 55.000 
m3. Poleg tega odlagališča pa 
obratujeta na Češkem še dve 

drugi. Odlagališče Richard, ki 
je namenjeno NSRAO iz me-
dicine, industrije in razisko-
valnih dejavnosti, deluje že 
od leta 1964 in je del nekda-
njega rudnika apnenca. Ima 
zanimivo zgodovino, saj so 
v obdobju 2. svetovne voj-
ne Nemci v njem izdelova-
li komponente za vojaško in-
dustrijo, povezan pa je tudi s 
koncentracijskim taboriščem 
v Terezinah, od koder so pri-
hajali delavci. Odlagališče je 
bilo pred kratkim obnovljeno 
in sanirano, tako da so sedaj 
radioaktivni odpadki odloženi 
skladno z mednarodnimi stan-
dardi in priporočili, obstoje-
če kapacitete pa zadostujejo 
še za daljše obdobje. Na Če-
škem deluje tudi še odlagali-
šče Bratrstvi, ki pa je name-
njeno odlaganju radioaktivnih 
odpadkov, ki vsebujejo narav-
ne radionuklide. 

Elektrarna	
Dukovany
Naš ogled se je začel v infor-
macijskem centru pri elek-
trarnah Dukovany, kjer smo 
si ogledali razstavni prostor, 
film o jedrski elektrarni ter 
imeli predavanje o ravna-
nju z radioaktivnimi odpadki 
v elektrarni. Potem smo obi-
skali suho skladišče izrablje-
nega jedrskega goriva, ki se 
nahaja znotraj ograje. Ime-
li smo tudi priložnost stopiti 
v skladišče, kjer so shranje-
ni vsebniki z izrabljenim go-
rivom. V popolnoma novem 
delu skladišča imajo 6 vseb-
nikov, stari del, v katerem pa 
je 60 vsebnikov, pa je že za-
polnjen. Na tej lokaciji bodo 

Obisk	predstavnikov		
LP Brežice v Republiki Češki
Slovenska delegacija Lokalnega partnerstva Brežice (LP Brežice), v kateri je bilo skupaj 49 predstavnikov krajanov KS Šentlenart, občinskih svetnikov Občine 
Brežice, članov Vodstvenega odbora LP Brežice in zastopnikov Agencije za radioaktivne odpadke, se je konec avgusta udeležila strokovne ekskurzije na Če-
ško. Ogledali smo si program ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter obiskali Jedrsko elektrarno Dukovany z odlagališčem za nizko in srednje radioaktivne od-
padke (NSRAO), centralnim skladiščem izrabljenega jedrskega goriva, odlagališče za radioaktivne odpadke malih proizvajalcev Richard, informacijski center 
v prostorih češke agencije za ravnanje z odpadki RAWRA ter se sestali z župani občin, v katerih obratuje odlagališče.

skladiščili izrabljeno gorivo 
do leta 2070, ko načrtujejo 
izgradnjo globokega geolo-
škega odlagališča za izrablje-
no jedrsko gorivo. Zanimivo 
je, da zagotavljajo vsebniki 
z notranjimi pregradami ta-
kšno zaščito, da je doza na 
površini tako nizka, da se lah-
ko človek tudi približa take-
mu vsebniku. Oblika izvedbe 
pa zagotavlja zadostno hla-
jenje, čeprav izrabljeno gori-
vo še vedno oddaja zakasne-
lo toploto. 

Odlagališče 
NSRAO	Dukovany
Nato smo se odpravili k odla-
gališču NSRAO v Dukovanyh. 
To je površinsko odlagališče, 

zgrajeno v obliki betonskih 
celic z dimenzijami 5.3 x 5.4 
x 17.3 m, ki so nameščene v 
dveh vzporednih vrstah. V po-
samezno celico se z dvižnim 
dvigalom spuščajo sodi v šest 
nivojev, vmesen prazen pro-
stor pa je zapolnjen s cemen-
tno maso. Vsi sodi z odpadki 
so bitumenizirani, kar zago-
tavlja ustrezno stabilnost ter 
trdo agregatno stanje. Po za-
polnitvi posamezne celice se 
namesti betonski prekrov, ki 
zagotavlja neprepustnost za 
vodo. Kapacitete odlagali-
šča zadostujejo odložitvi tako 
obratovalnih kot tudi odpad-
kov iz same razgradnje vseh 
jedrskih elektrarn na Češkem. 
Ko bodo vse celice zapolnje-
ne, pa bo narejen še poseben 
prekrov iz umetnih in narav-
nih materialov, ki bo na koncu 
zatraven. Odlagališče od leta 
2000 upravlja RAWRA, češka 
agencija za radioaktivne od-
padke, čeprav je z obratova-
njem pričela že leta 1995.

Več podpore 
lokalnim 
projektom

Po ogledu jedrskih objektov 
smo se udeležili srečanja z žu-
pani štirih občin od šestih, na 
območju katerih so ti objekti 
oziroma sodijo v 5-kilometrski 
pas okoli elektrarn in odlagali-
šča. Naš župan Ivan Molan se 
zaradi zdravstvenih težav obi-
ska ne Češkem ni mogel ude-
ležiti, je pa v njegovem ime-
nu župane gostitelje pozdravil 
občinski svetnik in podpredse-
dnik vodstvenega odbora LP 
Brežice Stane Radanovič. 

Čeprav češki župani ocenju-
jejo sodelovanje z lastnikom 
jedrskih elektrarn ČEZ in z 
RAWRO kot zelo dobro, si že-
lijo večjo podporo za lokalne 
projekte. Sedaj dobivajo sicer 
v tem ožjem področju tudi fi-
nančna sredstva za projekte v 
višini od 3 do 5 milijonov če-
ških kron (1 € = 25 ČEK) le-
tno, pa vendar menijo, da je 
to premalo. Zato so ustanovi-
li posebno EcoEnergo regijo, 
ki jo sestavlja kar 130 občin 
(Češka ima skupaj 6300 občin 
in 10.3 milijona prebivalcev). 
Pripravili so predlog o novih 
davkih na zemljišča, na kate-
rih stojijo jedrski objekti in ga 
tudi predstavili vladi. Ta davek 
se bi potem razdelil na dve 
skupini: na 130 občin v širšem 
področju in na 12 občin, ki so 
v bližini jedrskih objektov. Ta 
predlog je sicer še v obravna-
vi, zanimivo pa je, da je pod-
pora jedrskim objektom sedaj 
nad 90 %, čeprav jih ob ume-
stitvi nihče ni nič vprašal, po-
leg tega pa so s področja, kjer 
je jedrska elektrarna, preseli-
li 3 vasi.  

Odlagališče 
Richard
Naslednji dan smo si ogleda-
li odlagališče Richard, ki leži 
poleg mesta Litomerice in je 
oddaljeno približno 70 km se-

verno zahodno od Prage. Od-
lagališče Richard je nastalo na 
starem in opuščenem rudni-
ku apnenca, ki so ga koristi-
li od sredine 19. stoletja na-
prej. En del starega rudnika je 
bil zato uporabljen kot odla-
gališče, saj leži rudnik v ugo-
dnem geološkem okolju in je 
umeščen med dve glineni pla-
sti, tako da v samem rudniku 
sploh ni nobene vode. Radio-
aktivni odpadki iz medicine, 
industrije in raziskovalnih de-
javnosti so vloženi v kovinske 
sode, ki imajo betonsko oblo-
go. Sodi so potem odloženi v 
odlagalne prekate, vmesni 

prostor je zapolnjen s cemen-
tno maso, prekati pa zaprti. 
Celotna kapaciteta odlagali-
šča je 10.000 m3, kar zagota-
vlja zadosti prostora za dalj-
še obdobje. V lokalnem okolju 
ni večjih nasprotovanj, čeprav 
je v tem odlagališču zaposle-
nih le nekaj ljudi.

Zadnji dan naše strokovne ek-
skurzije smo v Pragi obiskali 
informacijski center o ravna-
nju z radioaktivnimi odpadki, 
ki se nahaja v poslovnih pro-
storih RAWRE. Gostitelji so 
nas seznanili predvsem z načr-
ti za izrabljeno jedrsko gorivo, 
ki ga bodo zgradili okoli leta 
2070. Trenutno se kabinetna 
pregledovanja izvajajo na po-
dročju šestih občin z ustrezno 
geološko kamnino (granit). 
Prvi pogovori tudi že potekajo 
v eni od občin, za nadaljeva-
nje dela pa potrebujejo pred-
vsem politično podporo. 

Spoznanja	
udeležencev 
Ogled ravnanja z radioaktivni-
mi odpadki v Češki republiki je 
bil zelo celovit in zanimiv, se-
znanili smo se s pristopi, ogle-
dali smo si objekte, pridobili 
vse informacije, pogovorili pa 
smo se tudi z lokalnimi pred-
stavniki. Zelo prijetno pa so 
nas presenetili gostitelji, na-

cionalna agencija za ravna-
nje z radioaktivnimi odpadki 
RAWRA, in upamo, da se bodo 
odzvali na naše povabilo ter 
skupaj z lokalnimi predstavni-
ki obiskali Slovenijo.
In kaj pravijo naši udeleženci?
Evgen Volčanšek iz Gornjega 
Lenarta meni, da je proble-
matika v njegovem kraju zelo 
aktualna in ogled na Češkem 
dobrodošel njemu in njego-
vim sovaščanom za pridobiva-
nje več informacij o ravnanju 
z RAO. Lokalno partnerstvo 
lokalno skupnost po njego-
vem mnenju dobro informi-
ra in tudi ravnanje z RAO na 

Češkem to potrjuje. Nekoli-
ko skeptičen je le do njihove-
ga odlaganja v rudniške rove 
v času železne zavese, ko od-
laganje ni najbolj evidentira-
no. Na izkušnjah iz Francije in 
zdaj Češke pa meni, da se ob 
takem razvoju tehnologije ne 
smemo bati skladišča NSRAO, 
saj te odpadke že sedaj ima-
mo v Krškem. 
Po tej strokovni ekskurziji in 
ogledu čeških odlagališč Mar-
tina Živič z Globokega meni, 
da bi morda bil za odlagališče 
primeren tudi rudnik v Globo-
kem. Preden se je pristopilo k 
postopku izbora potencialne 
lokacije, bi po njenem mne-
nju bile potrebne tovrstne ek-
skurzije za seznanitev pre-
bivalstva o tem, kakšni so to 
objekti in kaj to pomeni. 

Branko Brečko z Gornjega Le-
narta živi v neposredni bližini 
predvidene brežiške lokacije 
odlagališča in obisk odlagališč 
v tujini po njegovem vsekakor 
razširi obzorja. Ob meritvah 
radioaktivnosti, kjer jih izvaja-
jo povsod, obiskovalec spozna, 
da ni nobenega vpliva in tako 
človek lažje sprejema odlaga-
lišče v svoji bližini. Priporoča, 
da se ljudje čim bolj poučijo. 
Glede na videno odlagališče v 
Franciji ga je tukaj presenetilo 
odlagališče visoko RAO, kjer so 
jih do podrobnosti poučili, kaj 
to je in so videli tudi že pripra-
vljene visoko radioaktivne od-
padke za skladiščenje. Morebi-
tni brežiški lokaciji po videnem 
osebno ne nasprotuje. »Dej-
stvo je, da radioaktivni odpad-
ki nekje morajo biti spravljeni, 
če bo v naši bližini in nareje-
no tako kvalitetno kot tukaj, 
ne vidim nobenega problema,« 
še pravi.
Anton Hribar z Gornjega Le-
narta po ogledu čeških odlaga-
lišč meni: »Tisti ljudje, ki to 
vse pripravljajo, so ravno tako 
izpostavljeni kot mi, osta-
li prebivalci. Se pravi, skrbijo 
za to, da bodo sami sebe za-
varovali in tako tudi nas. Zato 
brežiškemu odlagališču ne bi 
nasprotoval, vztrajam pa na 
tem, da je narejeno po zahte-
vah EU«.
Predsednik KS Šentlenart in 
podpredsednik LP Brežice Sta-
ne Radanovič: »Tako kot za 
vse strokovne ekskurzije, ki 
so bile namenjene našim kra-
janom in širši skupnosti, da se 
informirajo, saj je trajno od-
lagališče v Slovenije še v po-

vojih, mislim da je koristno, 
saj se s tem njihov strah odmi-
ka, lahko bodo povedali dru-
gim, kaj so videli in da to ni 
atomska bomba. Glede na to, 
kar smo videli in glede na nad-
zor mednarodnih inštitucij, je 
varno. Pač moramo poskrbeti 
za odpadke, moramo se zave-
dati, da bi bilo nerodno v 21. 
st. živeti ob sveči. Energija in 
elektrika sta nujni tako kot v 
gospodarstvo kot gospodinj-
stvo, pač moramo poskrbeti 
za odlagališče, da to uredimo 
tudi za zanamce«.

Mag. Nadja Železnik z ARAO 
pravi, da bodo z našim par-
tnerstvom nadaljevali z ak-
tivnostmi informiranja. »Zelo 
smo veseli, da se je LP Breži-
ce tako aktivno lotilo svojega 

dela in da je omogočilo kraja-
nom tam kjer je potencialna 
lokacija, da so si ogledali do-
bro prakso v Češki republiki. 
Češka ima zelo razvit jedrski 
program in poskrbljeno za pri-
merno odlaganje NSRAO in mi-
slim, da so ljudje dobili dosti 
informacij,« je poudarila Že-
leznikova, ki je ob tem doda-
la, da je dobra informiranost 
ključna za sprejem kakršneko-
li odločitve.
Predsednik LP Brežice Sta-
ne Preskar ocenjuje, da so 
Čehi odprto, z veliko strokov-
nostjo, z veliko volje in pri-
zadevnosti hoteli pokazati 
vse, kar so na tem področju 
dosegli. Bil je presenečen, 
kako so - kljub nekaterim po-
mislekom, da je to ruski sis-
tem elektrarne in tehnolo-
gije - zelo uspešno varovali 
svoje odpadke in jih uspešno 
pospravili. »Mislim, da je po-
membno, da naša generaci-
ja reši tisto kar uživa in da ne 
prepuščamo tega našim otro-
kom,« pravi predsednik. 

Tudi češki gostitelji so pouda-
rili pomen informiranja, saj 
imajo dolgoletne izkušnje na 
tem področju. Poudarjajo, da 
informirajo že mlajše genera-
cije, redno gostijo šolarje in 
razkazujejo tehnologijo, ena-
ko obveščajo in formirajo oko-
liško prebivalstvo. 

Več na www.lokalnopartner-
stvo.si

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

Brežiška delegacija pred elektrarno Dukovany

Na srečanju s češkimi župani

Odlagališče Richard (za NSRAO iz medicine, industrije in 
raziskovalnih dejavnosti) v opuščenem rudniku apnenca.

»Na maketi« reaktorja z gorivom v elektrarni Dukovany 
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Da je takšna cona bila v Bre-
žicah nujno potrebna, potr-
juje interes investitorjev, ki 
se želijo seliti oz. širiti de-
javnost na ta zemljišča. Ko-
visu, ta je svoj obrat odprl 
spomladi, se bo pridružilo 
slovensko podjetje, ki bo svo-
jo trgovino preselilo v cono. 
Poleg trgovine bodo zgradili 
tudi železokrivnico, ki bo pri-
nesla tudi nova delovna me-
sta, predvidoma najmanj tri-
deset novih delovnih mest. 

Površina 43 ha komunalno 
opremljenega zemljišča v 
coni je namenjenega obsto-
ječim podjetjem, samostoj-
nim podjetnikom in obrtnikov 
iz okolice, ki za opravljanje 
svoje dejavnosti potrebujejo 
komunalno opremljeno ze-
mljišče po sprejemljivi ceni. 

Tabor je potekal na turistič-
ni kmetiji Martinovih v Globo-
čicah, kjer so razvijali ideje 
o ohranitvi čistosti reke Krke, 
iskali inovativne rešitve kako 
se spoprijeti s problematiko 
jedrske energije, odlagališča 
za radioaktivne odpadke in 
podnebnimi spremembami.
Zoisovi štipendisti poleg ra-
znovrstnih delavnic, delavni-
co pogajanja je izvedla tudi 
podžupanja občine Brežice 
Patricia Čular, kjer preizku-
šajo svoje interese, pridobi-
vajo nova znanja in spretno-
sti, razvijajo tudi socialne in 
komunikacijske veščine ter 
veščine timskega dela. 

Dan spoznavanja narave oz. 
preživetja v naravi je pote-
kal pod strokovnim vodstvom 
Tonija Baznika (Servis taktič-
nih veščin). Udeleženci ta-
bora so spoznali kako živeti 
brez elektrike, ognja in stre-
he nad glavo. Učili so se ku-

Menjava javne razsvetljave 
bo prispevala k zmanjševanju 
svetlobne onesnaženosti v 
mestu in pripomogla k manj-
ši porabi električne energije. 
Varčevanje z energijo je ena 
izmed glavnih izzivov v seda-
njem času in tega se Občina 
Brežice tudi zaveda. 

Občina Brežice je tako konec 
avgusta pristopila k posodo-
bitvi javne razsvetljave in za-
menjavi pločnika na Bizeljski 
cesti za večjo prometno var-
nost in prihranek električne 
energije ter zmanjšanje sve-
tlobne onesnaženosti. Nova 
svetila, do konca leta 2008 
bo v mestu zamenjanih 180, 
so varčna in dajejo kvalite-

Menjava	javne	razsvetljave	
na	Bizeljski	cesti	
Občina Brežice v tem letu izvaja projekt obnove starega mestnega jedra, s 
katerim je tudi uspešno kandidirala na 3. javnem razpisu Regionalni razvoj-
ni programi. Projekt obnove med drugim zajema tudi izvedbo razsvetljave in 
pločnika v dolžini 800 m na Bizeljski cesti.

tno osvetlitev, najpomemb-
nejše pa je, da bo zaradi za-
menjave starih svetil poraba 
električne energije za 60 % 
manjša, nižji bodo tudi iz-
datki za energijo. 

Javna razsvetljava ob Bizelj-
ski cesti je dotrajana, tako 
stojna mesta kot instalaci-

je - prevelike obremenitve 
in padci napetosti, na kar je 
občino opozoril tudi inšpek-
tor. Posodobitev javne raz-
svetljave zajema gradbena 
in elektroinstalacijska dela,  
ki bodo predvidoma zaklju-
čena v drugi polovici meseca 
septembra tega leta. 

Ocenjena vrednost projekta 
obnove javne razsvetljave 
in pločnika na Bizeljski cesti 
je 161.250 evrov brez DDV. 
Po zaključenem projektu se 
bodo pričela dela na Ulici 
stare pravde (obnova javne 
razsvetljave, vozišča, povr-
šin za pešce).

Vir: Občina Brežice

Zoisov	tabor	Zelena	tehnologija
Župan občine Brežice Ivan Molan je v torek, 26.8.2008, obiskal udeležence leto-
šnjega Zoiskovega poletnega tabora, ki je bil ekološko obarvan, kar pove že ime 
Zelena tehnologija. Pričakal jih je ob Krki, kamor so se vrnili po enodnevnem te-
čaju preživetja v naravi. Župan jim je izrekel dobrodošlico v brežiški občini, se z 
njimi pogovoril o njihovih doživetjih in jim zaželel uspešno pot tudi naprej.

riti ogenj brez vžigalic, spo-
znavali so užitne in strupene 
rastline v gozdu, izdelovali 
so orodja v naravi (npr. čuta-
rico) in si pripravili bivake iz 
materialov, ki so v gozdu. Za 
vse, ki vas zanima tečaj pre-
živetje v naravi so na voljo od 
3- pa do 14-dnevni tečaji, ki 
so prilagojeni vsaki skupini – 
od osnovnošolcev do odraslih. 
Tečaji so narejeni glede na fi-

zično pripravljenost in želje 
udeležencev, poleg teh teča-
jev ponujajo tudi tečaj pa-
dalstva in borilnih veščin. 

Predstavitev raziskovalni na-
log, ki so jih udeleženci ta-
bora naredili, je bila v petek, 
29.8.2008, v prostorih Mla-
dinskega centra Brežice. 

Vir: Občina Brežice 

Komunalno opremljanje IPC Brezina 
Komunalno opremljanje industrijsko poslovne cone v Brezini poteka po na-
črtih. Izvajalec del je podjetje CPM d.d., trenutno pa potekajo dela na kana-
lizaciji in odvodnjavanju meteornih vod, zamenjavi vodovoda ter polaganju 
električne napeljave. 

Občina Brežice se je odloči-
la, da želi razviti na obmo-
čju občine področje, ki bo 
nudilo pogoje za razvoj go-
spodarskih dejavnosti tako 
v občini kot v regiji. Upo-
rabniki poslovne cone (proi-
zvodna podjetja, obrtne de-
lavnice, trgovine, storitvena 
podjetja...) bodo z razvojem 
in rastjo omogočila nova de-
lovna mesta, pri tem pa osta-
ja pomembno, da se podje-
tja zavedajo skrbi za okolje 

in imajo dolgoročno vizijo ra-
zvoja. Izgradnja industrijsko 
poslovne cone Brezina tako 
predstavlja pomemben po-
goj za samo občine, ugoden 
vpliv bo imela  tudi za razvoj 
posavske regije. 

Prav tako nas veseli, da je 
med potencialnimi investi-
torji veliko zanimanja še za 
preostala komunalno opre-
mljena zemljišča v coni. 

Vir: Občina Brežice

Na Občini Brežice se zavedamo, da 
je v času predvolilne tekme posta-
vljenih še več vprašanj kot običaj-
no, saj se želijo posamezniki tudi 
tako izpostaviti in pritegniti pozor-
nost javnosti. Pravica in dolžnost 
vsakega svetnika občinskega sveta 
je, da zastavlja vprašanja, in to ta-
krat, kadar se o neki zadevi razpra-
vlja. Župan je tisti, ki je zadolžen 
za izvajanje sklepov in proraču-
na, sprejetih na sejah občinskega 
sveta. Občinski svet pa je tisti, ki 
sprejema proračun in s tem dolo-
ča prioritete projektom in investi-
cijam. V preteklih letih je bilo iz-
peljanih ogromno investicij, ki so 
jih svetnice in svetniki Občinske-
ga sveta občine Brežice soglasno 
sprejeli. Glede na nezadovoljstvo, 
ki ga je zapisal g. Sušina, sam kot 
svetnik občinskega sveta očitno ne 
spremlja dovolj sklepov, sprejetih 
na OS, iz danih vprašanj je mogoče 
ugotoviti, da je bilo večina vpraša-
nje že obravnavanih na OS, ne ve, 
kaj je bilo sprejeto oz. ne pozna 
dela in postopkov svetnikov. Morda 
tudi ni bil dovolj aktiven in ni na-
redil tistega, kar bo moral – zavze-
ti se za investicije in jih uvrstiti v 
proračun. 

1. Vračanje vlaganj v telekomu-
nikacijsko omrežje v občini Breži-
ce - Vračanje vlaganj v telekomu-
nikacijsko omrežje v občini Brežice 
se aktivno rešuje, postopki pa so 
se začeli že pred 6 leti. Najzah-
tevnejši del celotnega postopka je 
bilo dokazovanje vlaganja, kar je 
izjemno zahteven postopek, saj so 
nekatera vlaganja trajal v obdobju 
več let, hkrati pa ni bilo dovolj do-
kumentacije za dokazovanje vla-
ganj. Navodila in zakonodaja gleda 
vračanja vlaganj so kompleksna, 
saj si bila sproti dopolnjevana. Vlo-
ge so se začele reševati na pravo-
branilstvu šele v letu 2008, v naši 
občini je dalo zahtevke za vrači-
lo okoli 3500 upravičencev v okvi-
ru krajevnih skupnosti. Postopek 
vračanja vlaganj je že v zaključ-
ni fazi, poravnave že prihajajo v 
podpis. Načrtuje se, da se bodo iz-
plačila začela že v letošnjem letu. 
Za postopek vračanja vlaganj v te-
lekomunikacijsko omrežje je za-
dolžena v ta namen ustanovljena 
občinska komisija, ki jo vodi pred-
sednik komisije, g. Branko Volčan-
šek in vam je tudi na voljo za vse 
informacije.

2. Predlog, da občina Breži-
ce zahteva od države vrnitev sta-
rih smerokazov, ki so jih odstranili 
ob državnih cestah v skladu z za-
konodajo. - Kot član SLS bi g. Su-
šin morda raje naslovil to vpraša-
nje svojega strankarskega kolega 
na ministrstvu za promet, kjer je 
bila uredba, ki ureja prometno si-
gnalizacijo, sprejeta.

3. Občina Brežice za večjo pro-
metno varnost - Občina Brežice se 
zaveda pomena prometne varno-
sti, zato pripravlja projekte za ob-
novo in izgradnjo pločnikov, usta-
novljen ima tudi Svet za preventivo 
in vzgojo v prometu. Večino nevar-
nih mest za udeležence v prometu 
skuša Občina sanirati. Župan se je 
sestal z novim direktorjem DRSC, s 
katerim sta govorila o rešitvah kri-
tičnih točk v občini Brežice (pre-
plastitev regionalnih cest, sanacija 
plazu na Bizeljskem ob regionalni 
cesti, sanacija pločnikov,…), ki se 
že v večji meri izvajajo – rezultati 
teh dogovarjanj so že vidni, saj je 
kar nekaj zadev že urejenih. 

4. Postopki za enostavne gra-
dnje - Za pobude glede sprememb 
in dopolnitev Uredbe o vrstah zah-
tevnih objektov je pristojno samo 

Ministrstvo za okolje in prostor. Za-
deve, ki so v pristojnosti Občine, 
jih občina s svojimi akti sproti po-
sodablja. Občina Brežice vodi po-
stopek spremembe in dopolnitve 
plana ter izdeluje občinski prostor-
ski načrt, ki bo omogočal nove in-
vesticije v našem prostoru. Kot 
svetnik občinskega sveta občine 
Brežice bi g. Sušin moral vedeti, 
da je občinski svet sprejel kar ne-
kaj ukrepov, ki so v pristojnosti Ob-
čine za gradnjo enostavnih in ne-
zahtevnih objektov. 

5. Sanacijski načrti za vodne vire 
- Na Občini Brežice se zavedamo 
pomembnosti vodnih virov v naši 
občini in predpisanih ukrepov za 
njihovo zaščito. Izvedbo sanacij-
skih ukrepov za zaščito vodnih vi-
rov (med njimi tudi zaščitno izvira 
Duplo v Pišecah) bomo izvedli v na-
slednjih proračunskih obdobjih oz. 
v najkrajšem možnem času.

6. Glede odkupa zemljišč za IPC 
Brezina - Občina Brežice NI kupo-
vala zemljišča za IPC Brezina pre-
ko posrednikov. Občina je pridobila 
večji del zemljišča za IPC Brezi-
na od Sklada kmetijskih zemljišč 
RS, poleg tega je Občina odkupi-
la zemljišča za cesto in komunal-
no opremljena zemljišča v skladu 
z zakonom in večinoma s sredstvi, 
ki so bila pridobljena iz skladov EU. 
Po cenitvi sodno zapriseženega ce-
nilca je bilo zemljišče kupljeno ne-
posredno od treh zemljiškoknjižnih 
lastnikov. Nakup je s sklepom spre-
jel tudi občinski svet. 

7. Nadvoz pri vodovodnem stol-
pu že ob sami izgradnji leta 1967 
ne bi zadoščal današnjim pred-
pisanim kriterijem, zato sanaci-
ja obstoječega nadvoza na Bizelj-
ski cesti ni smiselna. V letošnjem 
letu bomo izvedli dodatno podpi-
ranje mostu z jeklenimi podporni-
ki in ojačitvijo temeljev. V izdelavi 
sta dve varianti idejne zasnove no-
vega nadvoza. Sama izgradnja se 
planira v letu 2009. 

8. Preplastitev ceste Čatež-Kr-
ška vas - Gre za regionalno cesto, 
ki je v upravljanju Direkcije RS za 
ceste. Za regionalne ceste je bilo 
s strani občine narejeno poročilo o 
stanju državnih cest v občini Bre-
žice, kot lahko vidite pa že poteka 
sanacija mostu na Čatežu. 

9. Nadaljevanje izgradnje ploč-
nika v Globokem – Globoko-gostil-
na Urek in Globoko-Lipe. - V pro-
računu za l. 2008 ni planiranih 
sredstev za nadaljevanje izgradnje 
pločnika v Globokem. Podpisan je 
bil sporazum, po katerem bo zade-
va predvidoma urejena do l. 2011. 
Od svetnikov občinskega sveta je 
odvisno ali boste ta projekt uvrstili 
med prioritete ali ne. 

10.  Pločnik Pišece in preplastitev 
poškodovane ceste skozi Pišece - 
Občina Brežice usklajuje investici-
je v skladu s prioritetami krajevnih 
skupnosti. V letošnjem letu je bila 

prioriteta KS Pišece izgradnja več-
namenskega doma in ceste. Pločnik 
v Pišecah bo narejen, ko ga bo KS 
uvrstila med prioritetne naloge. 
 
11. Pomoč občine Brežice pri pro-
jektu zaščite imena vina bizeljčan, 
pomoč Vinogradniško-Vinarski za-
drugi Brežice-Bizeljsko, finančna 
pomoč pri promociji modre fran-
kinje - Občina Brežice je že pred 
leti sofinancirala elaborat PTP (pri-
znano tradicionalno poimenova-
nje) »BIZELJČAN«. Gre za posavski 
projekt, katerega so sofinancirale 
tudi občina Krško in Sevnica. Ela-
borat je v zaključni fazi, saj pote-
kajo že postopki potrditve na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. To pomeni, da bi se 
lahko »BIZELJČAN« naslednje leto 
tržil pod zgoraj navedeno oznako. 
Poleg sofinanciranja elaborata bo 
Občina Brežice tudi finančno pod-
pirala promocijske aktivnosti. Vi-
nogradniško-vinarski zadrugi lahko 
občina pomaga le preko javnega 
razpisa, ki je bil sprejet v prete-
klem letu. Zadruga ima možnosti 
se tudi prijaviti na razpise MKGP, 
ker so sredstva za ta namen. Gle-
de promocije modre frankinje, je 
občina sofinancirala študijo »Zdra-
vilne učinkovine v rdečih vinih na 
območju Bizeljskega, Pišec in Sro-
melj«. Rezultati so bili objavljeni 
na tiskovni konferenci , ki jo je pri-
pravila VVZ-Bizeljsko, kot nosilec. 
Zadeva je bila medijsko zelo od-
mevna in je imela pozitivne učinke 
na prodajo. Projekt še naprej vodi 
VVZ-Bizeljsko. 

12.  Kanalizacija Bizeljsko - Obči-
na ne razpolaga s projektno doku-
mentacijo za čistilno napravo, zato 
vam ne moremo odgovoriti, za ko-
liko enot je bila projektirana. 

13.  Zahtevati popravilo nestro-
kovno izvedeno odvodnjavanje re-
gionalne ceste v Skopicah od drža-
ve. - Občina Brežice je za sanacijo 
zagotovila sredstva v novem prora-
čunu, krajevna skupnost je že pre-
jela ponudbe in bo v najkrajšem 
možnem času začela s sanacijo.

14.  Voda iz Močnika do KS Pišece 
in KS Križe. - Vodovod Pečice-Kri-
že smo uvrstili v Projekt hidravlič-
ne izboljšave pitne vode na obmo-
čju Posavja. Izgradnja se planira v 
letu 2010 in 2011. 

15. Sanacija plazu na Golem 
vrhu. - Strokovne službe občine si 
bodo ogledalu območje v najkraj-
šem možnem času in podale pre-
dlog in terminski plan sanacije pla-
zu.

16.  Podjetje za projektiranje, 
strokovni nadzor in izvedbo projek-
tov. - Takšnih primerov v Slovenije 
ni, saj se je že v preteklosti poka-
zalo, da ni racionalno in ni v skla-
du s tržnim sistemom. Občina mora 
projektante in nadzornike izbirati v 
skladu po postopku javnega naro-
čanja (zakon o javnih naročilih). 

Urad župana Občine Brežice

Odgovori	na	prispevek	Predlogi	SLS	
na julijski seji občinskega sveta občine 
Brežice v Posavskem obzorniku (22.8.2008)
Vprašanja so bila zastavljena že na 13. redni seji OS, 7.7.2008

Vse bralke in bralce Posavske-
ga obzornika obveščamo, da Ob-
močno združenje Rdečega križa 
Brežice organizira 

krvodajalsko akcijo 
22. in 23. septembra 2008 

v prostorih Mladinskega centra Brežice.

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. Žen-
ske lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 me-
sece. 
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Občina Krško objavlja javni 
razpis za malo gospodarstvo 
Občina Krško bo v Uradnem listu RS konec tega te-
dna objavila Javni razpis o dodeljevanju proračun-
skih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Krško za leto 2008.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva s subvencioniranjem ukrepov, ki so se izvajali v 
razpisnem obdobju na območju občine Krško:

naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih in-
vesticij, 
svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumen-
tacije za prijavo na državne in mednarodne razpi-
se,
promocija izdelkov in storitev na sejmih in razsta-
vah,
posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
spodbujanje delovanja strokovnih društev in zdru-
ženj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki na območju ob-
čine Krško, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah ter strokovna društva in združenja na področju 
podjetništva. Navedeni upravičenci morajo imeti se-
dež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev je 
upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven 
občine, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v 
kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz 
občine Krško (stalno bivališče) in investira na njenem 
območju. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven obči-
ne Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nana-
šajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna okvirna višina sredstev namenjenih za izvedbo 
javnega razpisa je 130.000 EUR. Sredstva se bodo do-
deljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del 
javnega razpisa.
 
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de 
minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dode-
ljen istemu podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko 
ali namen pomoči.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena raz-
pisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani 
Občine Krško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresira-
ni dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na 
naslov Občine Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka 7. okto-
bra 2008.

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

A.

B.

C.

D.
E.

Glede na navedeno Občina Kr-
ško poziva vse zainteresirane 
gospodarske družbe in podje-
tnike, da najkasneje do kon-
ca meseca septembra posre-
dujejo Občini Krško, Oddelku 
za urejanje prostora in var-
stvo okolja, svoje razvojne 
potrebe, ki se bodo analizira-
le v sklopu izdelave občinske-
ga prostorskega načrta.

Za varnost prvošolčkov in se-
veda vseh šolarčkov je po-
skrbljeno na različne načine. 
Pred začetkom pouka so si 
pristojni z Občine Krško sku-
paj s sodelavci šol in policije 
ogledali okolico šol, pregle-
dali ustreznost šolskih poti in 
uredili signalizacijo. Šole so 
prejele tudi različne materia-

Občinski prostorski načrt občine Krško

Poziv gospodarskim družbam 
in podjetnikom
Občina Krško pristopa k izdelavi občinskega prostorskega načrta (OPN) za ob-
močje celotne občine. Pripravil in sprejel se bo kot enovit dokument, ki bo 
obravnaval prostorsko problematiko celotne občine in bo hkrati strateški in 
izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih pro-
storskih načrtov (OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Omenjene podatke obči-
na Krško potrebuje, ker je v 
fazi izdelave projektne na-
loge za razpis na katerem bo 
izbrala načrtovalca občin-
skega prostorskega načrta, 
ki bo v največji možni meri v 
skladu z usmeritvami Občine 
in omejitvami, ki jih posta-
vljajo ostali nosilci urejanja 
prostora, poskušal pripraviti 

ustrezen prostorski akt. Ob-
čina Krško bo o vseh postop-
kih in aktivnostih še naprej 
obveščala v sredstvih javne-
ga obveščanja in na svojih 
spletnih straneh. Odločitve 
o pobudah bodo znane ob 
javni razgrnitvi, ki jo priča-
kujemo v drugi polovici pri-
hodnjega leta. 

Varnost	na	cestah	v	prvih	
šolskih	dneh
Po večletni tradiciji se je s prvim šolskim dnem tudi na območju občine Kr-
ško in Kostanjevice na Krki začela akcija Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Krško Preventivni dnevi v septembru. Prostovoljci 
bodo še do jutri dežurali v okolici vseh osnovnih šol in vrtcev. Pokriti so vsi 
nevarni odseki in poostren nadzor na nevarnih križiščih in vseh prehodih za 
pešce, ki se nahajajo na šolskih poteh. 

le in pripomočke za varno pot 
v šolo.

Na prvi dan pouka pa so se 
na nevarnejših križiščih, pre-
hodih za pešce in ostalih kri-
tičnih točkah v bližini naših 
osnovnih šol, začela dežur-
stva policistov Policijske po-
staje Krško, članov Združe-

nja šoferjev in mehanikov 
Krško ter prostovoljnih gasil-
cev iz več gasilskih društev v 
občini. 

Tudi, ko bo čas preventivne 
akcije minil, vsem udeležen-
cem v prometu, posebej voz-
nikom, velja poziv k previdni 
in strpni vožnji. 

Občina Krško je uspešno kan-
didirala na razpisih za prido-
bitev evropskih in državnih 
sredstev. Uspela je pri sofi-
nanciranju projektov celovite 
ureditve naselij na Krškem po-
lju, ureditve komunalne infra-
strukture Podbočje, obnove 
Valvasorjevega kompleksa in 
projekta KLOH - kabelske lo-
kalne optične hrbtenice. Delež 
sofinanciranja pri vseh projek-
tih presega 80 %, kanalizacija 
in ostala infrastruktura v Pod-
bočju pa bo v celoti zgrajena 
s tujimi viri. Skupna vrednost 
državnih in evropskih sredstev 
za vse naštete projekte znaša 
13,1 mio evrov, sofinanciranje 
pa bo potekalo v letih 2008 do 
2010. 

Med večje projekte gotovo 
sodi izgradnja odprtega široko-
pasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij na območjih 
belih lis, kjer ni komercialne-
ga interesa za gradnjo omrež-
ja. Takšnih območij je bilo po 
analizah Ministrstva za gospo-
darstvo v naši občini 50, Obči-
na Krško pa je nato na podla-
gi izvedene ankete ministrstvu 
uspela dokazati, da je obmo-
čij brez priključka še enkrat 
toliko. Tako smo omogočili bi-
stveno večji delež financira-
nja projekta. Za izvedbo bomo 
tako prejeli nekaj več kot 6 
mio evrov, kar pomeni, da je 
Občina Krško uspela pridobiti 
več kot tretjino sredstev, ki jih 
je Ministrstvo za gospodarstvo 
razdelilo v prvi fazi. 
V želji, da bi vsem občanom 
omogočili dostop do široko-

Začenja se izgradnja širokopasovnih 
povezav in obnova znamenitega 
Valvasorjevega kompleksa 
Občina Krško je ena izmed najuspešnejših pri pridobitvi sredstev Evropskega sklada za Regionalni ra-
zvoj, je na ponedeljkovi novinarski konferenci izpostavil župan Franc Bogovič. S soudeležbo Evropske 
unije bomo tako zgradili širokopasovne povezave, ki omogočajo sodoben dostop do interneta, telefoni-
je in televizijskega signala. Občina Krško začenja tudi z obnovo Valvasorjevega kompleksa, s katero bo 
omogočila širitev različnih aktivnosti v občini in regiji, saj bodo obnovljeni prostori tega zgodovinskega 
in kulturnega spomenika služili širši javnosti. 

pasovnih povezav, pojasnjuje 
vodja projekta Andrej Sluga, 
bo tako Občina Krško v na-
slednjih 18 mesecih z izbra-
nim izvajalcem družbo Kostak 
d.d. zgradila optično omrež-
je v dolžini 218 km. Omrežje 
bo povezalo območje belih lis 
s centrom, sledi sekundarna 
izgradnja priključkov do 2600 
gospodinjstev, na območju 
razpršene gradnje pa je pred-
viden brezžični sistem. „K so-
delovanju bomo povabili vse 
krajevne skupnosti v občini, 
ki jih bomo obiskali s projek-
tantom in na osnovi dejanskih 
želja in potreb določili potek 
trase,“ je poudaril član upra-
ve družbe Kostak Miljenko 
Muha. Družba Kostak bo po iz-
boru evropskega javnega raz-
pisa z omrežjem naslednjih 20 
let tudi upravljala. 

Ker je sofinanciranje omo-
gočeno le za naselja, ki niso 
pokrita s kabelsko televizi-
jo, bo Občina v naslednjih 
treh letih zagotovila doda-
tnih 5 mio evrov in tako s ši-
rokopasovnim dostopom po-
krila velik del območja krške 
občine. Omenjena sredstva 
so pridobljena na podlagi 
zakona o vračanju vlaganj 
v javno telekomunikacijsko 
omrežje, kjer je Občina Kr-
ško ena izmed redkih v Slo-
veniji, ki je uspela dokazati, 
da so se na njenem obmo-
čju poleg sredstev posame-

znikov v izgradnjo telefon-
skega omrežja vlagala tudi 
sredstva občine. 

Širokopasovna omrežja so na 
področju sodobnih tehnolo-
gij eden večjih izzivov v pri-
hodnosti. Z novimi možnost-
mi, ki jih nudi se bo izboljšalo 
delovanje vseh subjektov v 
našem okolju in se pospešilo 
ter olajšalo predvsem delo, ki 
poteka na elektronski način, 

je projekt utemeljil predse-
dnik uprave družbe Kostak 
Božidar Resnik. 

V tem mesecu v Krškem zače-
njamo tudi z ureditvijo Val-
vasorjevega kompleksa, po-
membne turistične točke v 
starem mestnem jedru. 1670 
m2 velik kompleks poleg Val-
vasorjeve hiše obsega še Jar-
novičevo in Kaplanovo hišo.
Izvedbo delno financira Ev-

ropska unija in sicer iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj. Služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko 
bo tako 1,9 mio evrov vre-
den projekt podprla z nekaj 
manj kot 950.000 evri, delež 
Ministrstva za kulturo znaša 
129.000 evrov, preostalo pa 
bo zagotovila Občina Krško. 
Izvajalec del je SL inženiring, 
ki naj bi z gradbeno obrtni-

škimi posegi zaključil priho-
dnjo jesen.   

Z investicijskimi aktivnost-
mi želi Občina Krško ohra-
niti kulturno in zgodovinsko 
vrednost objekta, z raznovr-
stnimi dejavnostmi pa turi-
stično obogatiti tako mesto 
Krško kot celotno regijo, je 
o obnovi povedala direkto-
rica občinske uprave občine 
Krško Melita Čopar. 

Jutranje dežurstvo pri OŠ Leskovec

Pogled na Valvasorjev kompleks v Krškem

Rafael Jurečič, Andrej Sluga, Melita Čopar, Franc Bogovič, Božidar Resnik in Miljenko 
Muha na novinarski konferenci
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Na Meniškem Vrhu v Krajevni skupnosti Zabukovje so preda-
li v uporabo novo asfaltiran cestni odsek v dolžini 900 me-
trov. Investicija bo omogočila boljšo cestno povezavo nase-

lij Krajevne skupnosti Zabukovje z ostalimi območji občine 
Sevnica, hkrati pa pomeni tudi približevaje cilju, da bodo 
vse pomembnejše javne poti v krajevni skupnosti čim prej 
asfaltirane. 

Varnost na cestah ob začetku 
novega	šolskega	leta
V mestu Sevnica je bila ob-
ravnavana problematika v 
zvezi z varnostjo otrok in pe-
šcev pri prečkanjih gradbišč, 
kjer se trenutno izvaja re-
konstrukcija Florjanskega in 
Drožanjskega potoka ter re-
konstrukcija hodnika za pe-
šce ob Kvedrovi cesti. Pre-
dlagane so bile rešitve, da se 
čez gradbišča dodatno uredi-
jo varni prehodi za pešce. Na 
nekaterih območjih pa bodo 
varne šolske poti preusmer-
jene in ustrezno označene.  
Izvajalci gradbenih del so 
se zavezali, da bodo s  pre-
usmeritvijo in ustreznim za-
varovanjem hodnikov za pe-
šce v območju gradbišč, 
poskrbeli za nemoteno in 
varno šolsko pot. S strani iz-

vajalca ureditve Florjanske 
in Drožanjske ulice bo v pr-
vem tednu šolskih dni priso-

ten predstavnik, ki bo doda-
tno skrbel za varnost pešcev 
skozi gradbišča. 

Prometna signalizacija na cestnih odsekih (vir: foto 
arhiv Občine)

Občina Sevnica je skupaj z 
osnovnimi šolami poskrbela za 
namestitev dodatne prometne 
signalizacije na izpostavljenih 
nevarnih odsekih šolskih poti. 
V ta namen je Občina Sevni-
ca razobesila transparent pri 
Gasilskem domu v Sevnici ter 
za vsako šolo naročila ustre-
zno število začasne in stalne 
prometne signalizacije, ki bo 
udeležence v prometu opo-
zarjala na otroke na poti v in 
iz šole.  Prav tako je bil za lo-
kalni televizijski informativni 
kanal pripravljen oglas, kjer 
so za mesto Sevnica na slikah 
označene varne šolske poti. 
Vseskozi pa bo tudi policija v 
območjih šolskih poti po celo-
tni občini nadzirala prometno 
varnost otrok.

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE  
V PROGRAMU PRIREDITEV  

OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SEVNICA 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim in drugim dru-
štvom ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, 
da s svojimi prireditvami obogatite kulturno in družabno 
dogajanje v času praznovanja občinskega praznika. 

Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika 
Občine Sevnica bo v petek, 21. novembra 2008, v Kul-
turni dvorani v Sevnici, prireditve pa se bodo odvijale 
tekom celega meseca novembra.

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

Podatke o nazivu prireditve v počastitev občinskega 
praznika, kraju in času dogajanja ter organizatorju pri-
reditve nam posredujete v pisni obliki na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronski 
naslov jelka.trsinar@obcina-sevnica.si 
do torka, 30. septembra 2008. 

Za dodatne informacije pokličite tele-
fonsko številko 07/81-61-213.

Občina Sevnica

Sanacija	poškodovanih	
cestnih	odsekov
Podžupan Srečko Ocvirk s sodelavci je sprejel komisijo Direk-
cije Republike Slovenije za ceste, ki vodi investicijske projekte 
ureditve brežin in zemeljskih plazov na državnih cestah. Komi-
sija si je ogledala stanje problematičnega odseka regionalne ce-
ste Imopljca - Zavratec ob Impoljskem potoku, ki je poškodovan 
še zaradi neurja v letu 2005. Po ogledu stanja na terenu je bilo 
s strani komisije obljubljeno, da se bo sanacija tega nevarne-
ga odseka pričela takoj.  Projekt sanacije je pripravljen in lah-
ko pričakujemo, da se bo v mesecu oktobru že pričelo z gradbe-
nimi deli. Komisija si je ogledala tudi nekaj poškodb na državni 
cesti Sevnica – Planina in poškodbe na brežinah ob državni cesti 
na Logu, na katere je Občina Sevnica že večkrat opozarjala, da 
jih je nujno potrebno sanirati. Direkcija Republike Slovenije za 
ceste pojasnjuje, da imajo omenjene lokacije v svojem planu in 
sredstva zagotovljena, tako da bodo lahko pričeli z deli še v le-
tošnjem letu, če bodo vremenske razmere dopuščale gradnjo.

Glasbeni	poletni	tabor	»Naš	
Big	Band	Sevnica	2008«
V tednu od 25. do 29. avgusta se je v Sevnici v organizaciji Za-
voda za zaposlovanje odvijal glasbeni poletni tabor »Naš Big 
band 2008« za Zoisove štipendiste iz vse Slovenije. Udeležence 

tabora je na sevniškem gradu sprejel podžupan Srečko Ocvirk, 
ki je v kratkem razgovoru predstavil občino Sevnica in njene 
razvojne usmeritve, mladim glasbenim ustvarjalcem pa zaže-
lel prijetno počutje v občini ter uspešno delo. Dosežke enote-
denskega dela so predstavili na koncertu »Naš Big band«.

Udeleženci glasbenega poletnega tabora (vir: Janez Uršej)

Predstavniki Občine Sevnica so se s podjetjem Mobitel po-
govarjali glede pokritosti signala mobilne telefonije na ce-
lotnem območju občine. Posebej so bile izpostavljene me-
ritve elektromagnetnih sevanj obstoječih baznih postaj. 
Ugotovljeno je bilo, da so prve meritve elektromagnetnega 
sevanja nižje kot zakonsko dovoljene. Predstavniki Mobite-
la bodo preverili še področja na območju občine, na katerih 
je signal slabši ali ga ni. Na osnovi omenjenih meritev bodo 
preverili še možnost postavitve novih baznih postaj, da bo 
pokritost občine Sevnica s signalom čim večja.

Mobitelove	bazne	postaje

Dela v zvezi z obnovo dostopa in nekaterih objektov na obmo-
čju Ajdovskega gradca se nadaljujejo. Boljši dostop do znanega 
arheološkega najdišča nad Vranjem pri Sevnici bo tako obisko-
valcem omogočil še bolj prijetno odkrivanje kulturne dediščine 
tega območja občine.

Boljši	dostop	do	Ajdovskga	
gradca

Zaključek arheoloških 
izkopavanj
Na območju Loškega polja so se zaključila arheološka izko-
pavanja, kar pomeni, da se celotno območje sprosti za na-
daljnja gradbena dela ob izgradnji hidroelektrarne Blanca. 
Najdbe z območja Loškega polja bodo po preliminarni ana-

lizi in monografski obdelavi predana v hrambo Posavskemu 
muzeju Brežice. Po predhodni najavi je ogled območja izko-
pavanj še vedno možen. 

Najdbe z območja Loškega polja (vir: foto arhiv Občine)

Otvoritev ceste na Meniškem 
Vrhu

Kolesarsko društvo Sevnica je zadnjo nedeljo v avgustu zelo 
uspešno organiziralo že 17. tadicionalno gorsko dirko za re-
kreativne kolesarje Skok na Lisco 2008 na 9,3 km dolgi progi 
iz Brega do Tončkovega doma na Lisci s 700 m višinske raz-
like. 84 tekmovalcev se je pomerilo v sedmih starostnih ka-
tegorijah. Najhitrejši med vsemi je bil Miran Cvet iz Hra-

stnika s časom 28 minut 16 sekund. Najhitrejši do 33 let je 
bil Tomas Livar iz KK Zagorska dolina s časom 33:14, najhi-
trejši iz Posavja je bil Borut Tomše iz Brežic s časom 32:07, 
najhitrejši Sevničan je bil Franc Jošt s časom 38:55, najhi-
trejša ženska je bila Alenka Novak iz KD Papež Podgorje s 
časom 42:18, najmlajši udeleženec je bil Davor Grabnar iz 
KK Zagorska Dolina, letnik 1993, s časom 37:58, najstarejši 
pa Đuro Kovač iz Krškega, letnik 1938, s časom 1:01:07.

Že 17. Skok na Lisco
SEVNICA/KRMELJ – V sredo, 20., in v četrtek, 21. avgusta, je 
potekala krvodajalska akcija v prostorih OŠ Sevnica, v petek, 
22. avgusta, v prostorih OŠ Krmelj. Sevniški krvodajalci so z 
množično udeležbo (kri je darovalo 440 oseb oz. 42 več kot v 
enakem obdobju lani)  pokazali svojo izjemno človečnost in 
pripravljenost pomagati sočloveku. 

Območno združenje Rdečega križa Sevnica je zabeležilo v 
prvih osmih mesecih letošnjega leta velik porast števila kr-
vodajalcev - za 14 % (letos 936 krvodajalcev, lani v enakem 
obdobju 821), kar na Rdečem križu Slovenije pripisujejo izo-
strenemu občutku prebivalstva za solidarnost, humanost. Še 
posebno razveseljiv je podatek, da se mnogo mladih odloča  
za darovanje dragocene tekočine. V Sevnici letno organizira-
jo tri krvodajalske akcije, in sicer v mesecu aprilu, avgustu in 
decembru. Glede na pozive o pomanjkanju krvi v letošnjem 
poletju so na OZRK Sevnica aktivnosti za tokratno akcijo okre-
pili in odziv darovalcev krvi je bil pohvalen, zato se je s po-
sebnim dopisom Boštjan Novak, strokovni sodelavec Rdečega 
križa Slovenije za krvodajalstvo, iskreno zahvalil vsem udele-
žencem  krvodajalske akcije v Sevnici in v Krmelju. V sporoči-
lu je med drugim zapisano: »V poletnih mesecih se lahko do-
godi, da pride do občasnega pomanjkanja krvnih skupin kot 
posledice hudih prometnih nesreč in s tem povezanim opera-
tivnim programom, zato nas iskreno veseli, da je bila krvoda-
jalska akcija izjemno dobro obiskana kljub dejstvu, da so ne-
kateri zvesti krvodajalci na zasluženem dopustu.« S svojim 
humanim dejanjem se sevniško krvodajalstvo uvršča v sam vrh 
glede na delež krvodajalcev med aktivnim prebivalstvom - de-
lež v državi znaša 7,8 %, v Sevnici 11,4 %.  S. Radi

Uspešna krvodajalska akcija

Društvo Preska organizira v nedeljo, 7. septembra, ob 15. 
uri na Preski nad Boštanjem 7. srečanje ljudskih pevcev in 
godcev s koncertom slovenskih ljudskih pesmi „Zato smo mi 
semkaj prišli“. Kot vsako leto se bodo poleg domačih Fantov 
s Preske predstavili ljudski pevci in godci iz različnih sloven-
skih pokrajin, na ogled pa bo tudi slikarska razstava „Žare-
nje življenja“ Mirjam Kocjan iz Sežane. 

Preska	2008
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Na povabilo Društva zavezni-
kov mehkega pristanka iz Kr-
škega sem se udeležil film-
skega tabora na Trški gori v 
času od 24. do 30.7.2008. 
Skupaj nas je bilo okoli šti-
rideset udeležencev iz vseh 
krajev Slovenije, prišli pa 
so tudi iz Bosne in Herce-
govine ter Španije. Na ta-
boru smo poslušali preda-
vanja o snemanju filmov, pa 
tudi sami smo potem snema-
li. Jaz sem posnel film o jez-
denju konja po gozdu, ple-
zanju po drevesih in vožnji s 
kolesom. Filme smo snemali 
na Trški Gori in okolici ter v 
Brežicah.

V taboru sem bil zadolžen 
za pomoč v kuhinji. Z vod-
jo Meto sva pripravljala tudi 
hrano za mojo dieto.
Zame je bilo posebno doži-
vetje, ker sem prvič spal v 
šotoru. Nič me ni bilo strah, 
razen tisti večer, ko je gr-
melo in se bliskalo. Zadnji 
večer pa smo imeli zabavo, 
kjer smo si naprej ogleda-
li posnete filme, potem pa 
še peli, plesali in se zabava-
li pozno v noč.

Robin Tomažin,
Varstveno delovni center 

Krško-Leskovec

Filmski tabor 
na	Trški	Gori

Sledi razmišljanje enega od 
udeležencev:
Na Evropski mladinski forum 
v Berlin smo odšli 10. avgu-
sta. Forum je potekal v mla-
dinskemu hostlu ob jezeru 
Wannsee, ki je imel prese-
netljivo stroga pravila gle-
de na naša pričakovanja, le 
nekaj minut vožnje od sredi-
šča Berlina. Med sodelujoči-
mi smo bili edina skupina, ki 
ne pripada lokalnim enotam 
organizacije PTPI, a kljub 
temu brez konkurence naj-
bolj glasni, aktivni in sploh 
najboljši udeleženci.

Začeli smo z običajnim spo-
znavanjem, ki je prešlo v ne-
navadno igro učenja imen, v 

duhu katere so se nadaljeva-
li naši dnevi. Spoznali smo se 
z mladimi iz Rusije, Romuni-
je, Bolgarije in Ukrajine, s 
katerimi smo navezali veli-
ko stikov. Jezik sporazume-
vanja je bila v večini angle-
ščina, včasih celo mešanica 
slovanskih jezikov, v kate-

Evropski mladinski forum

ri smo se Slovenci izkaza-
li za zelo dobre tolmače. V 
skrajni sili smo posegli tudi 
po kriljenju z rokami.

Program foruma je bil se-
stavljen iz delavnic na temo 
strpnosti, miru in medkul-
turnega dialoga. Ogledali 

smo si tudi mesto Berlin, ki 
se je izkazalo za izredno ra-
znovrstno mesto in ne zgolj 
še ena urbana džungla iz 
matrice velemest sodobne-
ga časa. Ne pretiravam, če 
rečem, da nas je vse navdu-
šil. Naše zanimanje za nem-
ško prestolnico je bilo tudi 

razlog, da smo svoje bivanje 
podaljšali in tako svobodno 
raziskali nekatere skrite ko-
tičke Berlina.
Naj povzamem ves teden v 
nekaj ključnih besedah: od-
krili smo najboljši sladoled 
na svetu, nismo našli boljše-
ga sejma, pili ledeno kavo, 
ki to ni bila, izgubili brisačo 
in žogico, videli divje praši-
če, lisico in ježa, »založili« 
100 €, bili vojaško zbujeni in 
zelo uživali. Zanimiva izku-
šnja, ki je zagotovo ne bomo 
pozabili. 
Udeležba na Evropskem mla-
dinskem forumu je le ena od 
aktivnosti MC Krško na med-
narodnem področju. Vse, ki 
vas tovrstni projekti zanima-
jo, pozivamo, da se oglasi-
te pri nas.

Koordinator mednarodnih 
projektov Janko Petan

Mladinski center Krško se je s skupino mladih voditeljev udeležil Evropskega 
mladinskega foruma v organizaciji evropske pisarne People to People Inter-
national (PTPI), ki je potekal v Berlinu med 11. in 16. avgustom.

Društvo študentov Brežice

Novo šolsko leto 2008/2009

- najcenejše fotokopiranje v mestu (A4 že od 0,03€   
naprej), plastificiranje, vezave

- vstopnice za Kolosej (3,4€) in Planet TUŠ (2,5€)
(Ob nakupu prejmete kupon, ki ga lahko uporabite za   
katerokoli predstavo, katerikoli dan v mesecu!)

- karte za Fitnes center Arena - Kemo
mesečna 19€ (redna cena: 25€), 
enkraten vstop 1,9€ (redna cena: 3€)

Za še več popustov si oglejte našo internetno stran.

N O O  N O V O  N O V O  N O V O  N O V O
Najem kombijev

Ponujamo vam najem kombija po zelo ugodnih cenah. 
Pokličite na 041 77 77 61 in preverite možnosti najema!

Naš spletni portal
www.drustvo-dsb.si

Galerije slik iz večjih dogodkov v Brežicah, 
informacije o naših projektih, študiju, štipendijah,

prehranjevanju, pravno svetovanje in še veliko 
več… 

Priložnosti Postani član Gardaland

Napovedujemo

Ponudba Brežiška info točka

Pridružite se ekipi perspektivnih mladih

Storitve in ugodnosti, ki jih nudimo

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

Pišite nam na

info@drustvo-dsb.si

Društvo študentov Brežice želi ob pričetku novega šolskega 
leta vsem dijakom in dijakinjam uspešen začetek, veliko 
novih znanj, izkušenj in novih poznanstev. 

Hkrati vse sedanje člane in tiste, ki želite postati naši novi 
člani vabimo, da prinesete potrdila o šolanju v BIT (Brežiško 
info točko) ter tako izkoristite številne popuste, ki jih 
ponujamo, hkrati pa sodelujete v veliki nagradni igri (več na 
www.drustov-dsb.si)!

Predsednik Društva študentov Brežice
Gregor Borošak

PETEK 26.9.2008
ODHOD:
 3:45 AVTOBUSNA POSTAJA KRŠKO, 4:00 AVTOBUSNA BREZICE
CENA:
42 € CLANI, 50 € OSTALI [CENA VSEBUJE: VSTOPNINO+PREVOZ]
PRIJAVE ZBIRAMO DO 23.9.2008 OZ DO ZAPOLNITVE  PROSTIH 
MEST
INFO IN PRIJAVE:
BREŽIŠKA INFO TOČKA  IN ANJA ANTONČIČ (040-681-996)

Karte preko sistema Eventim
Karte lahko kupite v BIT-u

5MOŠKIH.COM
Sobota, 20. Sep 2008, 20:00 Posavski muzej Brežice 
[ cena v prodaji 20€ ]

TONY CETINSKI 
Sobota, 20. Sep 2008, 22:00
KONGO HOTEL & CASINO d.d. Grosuplje
[ cena v prodaji 25€ ]

THE DUBLINERS
Ponedeljek, 15. Sep 2008, 20:00
Križanke, Ljubljana
[ cena v predprodaji 35€]

Gibonni Vlado Kreslin in DMP 
Sobota, 6. Sep 2008, 21:00
NA TRGU, Novo mesto
[ cena v predprodaji 12€ ]

- Roštiljada
sobota 6.9.2008, Malence

- Zrče after party (DJ Zuthy )
26.9.2008 Bar Hacienda

- Z liriko proti revščini
27.9.2008, Mladinski center Brežice
(nastopajoči: Nikolovski,     Zlatko, Kosta, Korni,   
Flamie, Stoka, Target,  Akrobatik breakers, Alkomobb   
Gero&Swepa in še in še…)

- Fazanc 08

24.10.2008 Mladinski center Brežice

DŠB Poletje v slikiwww.drustvo-dsb.si

KRŠKO, VINICA - Kot vsako leto je tudi v letošnjem juliju Društvo 
Izvir za prostovoljno delo, preventivo in svetovanje organiziralo 
Poletni tabor za otroke in mladostnike v Avtokampu Katra v Vi-
nici ob Kolpi. Od 13. do 18. 7. so udeleženci tabora skupaj z 10 
mentorji (prostovoljci Društva Izvir) imeli priložnost del svojih 
počitnic stkati nove vezi prijateljstva, sobivati z naravo in pre-
živeti prosti čas aktivno in ustvarjalno. 

V šestih dneh bivanja pod zvezdnatim nebom so otroci in mla-
dostniki poleg različnih ustvarjalnih delavnic, kjer so umetni-
ški navdih izrazili na keramiki, steklu, tekstilu, ustvarjali pa so 
tudi izdelke iz suhega cvetja, uživali tudi v športnih aktivnostih, 
saj so se poleg kopanja v bližnji Kolpi in veslanja po njej po-
merili v turnirjih v boju med dvema ognjema, odbojki in nami-
znem tenisu. Otroke je zelo očarala igra Fižolčki, kakor smo jo 
sami poimenovali. Vrhunec doživetja pa je vsekakor bila izved-
ba že tradicionalne proge preživetja, ki se je končala z elegan-
tnim skokom v blatno kopel. Vsekakor je sledil tudi čistilni skok 
v Kolpo. Zadnji večer nas je obiskal animator Dejan z zanimivi-
mi plesnimi igricami. Zapela pa nam je tudi Manja s svojim ža-
metnim glasom. Kljub prijetnim in neprijetnim zapletom in raz-
pletom smo se zadnji dan z grenkobo v srcih in kakšno solzico na 
licu poslovili. Iskrice v očeh otrok pa so nam dejale, da se nasle-
dnje leto vidimo spet. Mateja Pavlič

Tabor	Društva	Izvir	Vinica	
2008	zelo	uspešen

Jutranji sestanek na taboru

KRŠKO - V Mladinskem cen-
tru Krško bodo s polno paro 
začeli jesenski del programa, 
osrednji dogodek septembra 
pa bo zabava ob peti oble-
tnici selitve v nove prostore. 
V Čebeln'ak se vračajo različ-

Nova klubska sezona v MC Krško
ni kulturni dogodki, žuri < 18, 
številne ustvarjalne tečaje in 
delavnice, računalniška izo-
braževanja in otroški progra-
mi. Izdali bodo nov Vodnik po 
mladinskih organizacijah in 
sodelovali pri organizaciji tr-

žnice mladinskih organizacij. 
Nadaljevali bodo s projekti 
Glasbena alternativa Posavja 
in Posavsko mladinsko gleda-
lišče, se pridružili nacionalne-
mu preventivnemu projektu 
Za mladost brez drog...
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ATLETIKA – Na atletskem pokalu 
Slovenije za pionirje in pionirke 
v Domžalah so nastopile tudi tri 
atletinje AK Sevnica. Najuspe-
šnejša je bila Katarina Gorenc, 
ki je pri pionirkah U12 na 600 
m z odličnim osebnim rekordom 
1:51,59 osvojila srebrno meda-

ljo. Sara Karlovšek je bila pri 
pionirkah U14 prav tako z oseb-
nim rekordom na 1000 m šesta, 
Nina Kranjec pa 13. 

TENIS - Ekipa fantov Teniškega 
kluba Krško se v času od 31. av-
gusta do 7. septembra meri v li-
gaškem tekmovanju TZS v kate-
goriji do 14 let. Ekipo TK Krško 
sestavljajo Matic Sotler, Žan 

Žabkar, Miha Povhe, Žiga Pu-
stavrh, Luka Tašler, Grega Gra-
jžl in Jan Pustavrh. 

KRAV MAGA - 9. septembra ob 
19.30 bodo v prostorih fitnes 
centra Kemo v Brežicah odpr-
li Krav Maga klub Slovenija, 
treningi pa bodo vsak torek ob 
19.30-21.00 in četrtek ob 18.30-
20.00. Krav Maga je zelo cenje-

na ulična samoobramba. Več in-
formacij na spletni strani www.
kravmaga-slovenia.com. 

TRIATLON - Člani Triatlon klu-
ba Krško so nastopili na moč-
nem mednarodnem tekmovanju 
na Vrbskem jezeru na avstrij-
skem Koroškem. Pri najmlajših 
je Martin Škoberne osvojil 2. 
mesto, njegova sestra Nina pa 

15. mesto. Na olimpik triatlo-
nu je bil najuspešnejši Jaroslav 
Kovačič, ki je dosegel izvrstno 
2. mesto absolutno in zmagal v 
kategoriji Elite 1. Bruno Glaser 
je v kategoriji Elite 2 zasedel 5. 
mesto, Darko Zakšek v katego-
riji Elite 1 14. mesto, Leni Fa-
fangel pa je zmagala v katego-
riji Elite 1 pri ženskah.

TRIATLON - Na mednarodnem tria-
tlonu za slovenski pokal v Kočevju 
je Nina Mandl iz Multisport kluba 
Krško v sprint triatlonu zmagala 
med mladinkami, absolutno pa je 
osvojila peto mesto. V skupni ab-
solutni razvrstitvi slovenskega po-
kala je trdno na drugem mestu, 
med mladinkami pa na prvem. V 
super sprint triatlonu je Nina Vol-
čanjk osvojila 11. mesto.

Kratke	športne

„Takrat sem bil še novinec, 
zdaj pa imam dosti več iz-
kušenj in upam, da jih bom 
znal prenesti v nastope,“ 
je pred odhodom na Kitaj-
sko povedal Damjan Pavlin, 
pred štirimi leti s četrtim 
mestom v streljanju z zrač-
no puško stoje in šestim me-
stom leže že blizu medalj. 
V Pekingu bo znova streljal 
v omenjenih dveh discipli-
nah: v torek, 9. septembra, 
v streljanju leže, dva dni ka-
sneje pa še stoje. „Želim 
se približati osebnim rekor-
dom ter se v obeh discipli-
nah uvrstiti v finale, tam pa 
se ob ugodnem izhodišču iz 
kvalifikacij lahko zgodi mar-
sikaj,“ svoja pričakovanja 
opisuje Pavlin. „O medalji 
ne razmišljam, o tem je ne-
hvaležno govoriti. V minu-
lih štirih letih sem se dobro 
pripravljal in upam, da bom 
to pripravljenost dokazal na 

Po nekaj aklimatizacijskih tu-
rah sta se Gorazd in Nejc pre-
stavila v tabor 1, ki se je na-
hajal na ledeniku pod severno 
steno na višini 4400 metrov. 
Zaradi Nejčeve bolezni sta 
bila prisiljena nekaj dni po-
čivati, opazovanje 3000 me-
trov visoke severne stene pa 
je ob vsakodnevnem sneženju 
razkrilo tudi njene prevelike 
objektivne nevarnosti. Tako 
sta bila prisiljena odstopiti od 
prvotnega načrta - vzpona in 
smučarskega spusta po steni - 
in se preusmeriti na daljšo, a 
varnejšo pot normalnega pri-
stopa. Za zaključno aklimati-
zacijo sta se tako povzpela na 
tabor 2 (5400 m), tam prespa-
la dve noči, se povzpela še do 
tabora 3 (6200 m) in opravila 
alpinistični smuk s Pik Razdel-
naya, visokega 6210 metrov. 
Sledila sta dva dneva počit-
ka v taboru 1, kjer sta se tudi 
pripravila na zaključni vzpon. 
Vremenska napoved je obeta-
la le en dan, primeren za na-
skok na vrh. V upanju nanj sta 
se zopet povzpela na tabor 2, 
dan kasneje pa v lepem vre-
menu na tabor 3. Da bi prehi-
tela napovedano poslabšanje, 
sta zaključni vzpon namera-

Posavski	alpinisti	najvišje	
na smučeh doslej
Konec avgusta se je v domovino vrnila slovenska alpinistično-raziskovalna 
odprava, katere člana sta bila tudi Gorazd in Nejc Pozvek iz Posavskega al-
pinističnega kluba. Njihov cilj je bil 7134 metrov visok vrh Pik Lenin v kirgi-
škem gorovju Pamir. 

vala začeti opolnoči. Sneže-
nje in megla sta ju prisilila 
počakati do pete ure zjutraj, 
ko se je stanje malce izbolj-
šalo. 15. avgusta sta tako 
na višini približno 6500 me-
trov prišla v snežno neurje in 
bila na 6600 metrov prisilje-
na obrniti. Z velikimi težava-
mi sta po nekaj urah tavanja 
v nepregledni belini uspela 
najti tabor 3, se v njem zasil-
no okrepčala in hitro nadalje-
vala s spustom. Še isti večer 
sta se kljub veliki nevarnosti 
plazov spustila do tabora 1, 

presrečna, da sta ušla vsem 
nevarnostim vremenskega po-
slabšanja. V naslednjih dneh 
slabega vremena se je tako 
iztekel tudi čas za naskok na 
vrh in odprava je zaključila z 
delom na gori ter pričela po-
vratek domov.
Kljub neizpolnjenim prvotnim 
ciljem sta Gorazd in Nejc za-
dovoljna z veliko izkušnjo in 
smučanjem s šesttisočaka, 
kar je zaenkrat tudi prvi spust 
s tako visoke gore za posavske 
alpiniste. 

G. Pozvek

Nejc in Gorazd Pozvek v Pamirju

Damjan Pavlin še drugič na 
paraolimpijado
LESKOVEC PRI KRŠKEM, PEKING – V 30-članski ekipi slovenskih športnikov, ki 
bo med 6. in 17. septembrom v Pekingu tekmovala na paraolimpijskih igrah, 
je tudi član Strelskega društva Leskovec Damjan Pavlin. To bo po Atenah 
pred štirimi leti že njegov drugi paraolimpijski nastop.

strelišču,“ še dodaja aktual-
ni evropski posamični in eki-

pni prvak v streljanju z zrač-
no puško stoje. 

Slovenski športniki bodo na 
paraolimpijadi v Pekingu na-
stopili v sedmih športnih pa-
nogah: v namiznem tenisu, 
atletiki, strelstvu, v golbalu, 
igri z zvenečo žogo za slepe 
in slabovidne, sedeči odboj-
ki, plavanju in kolesarstvu. 
Branili bodo štiri medalje 
izpred štirih let: namizno-
teniško zlato Mateje Pin-
tar, atletsko srebro in bron 
Tatjane Majcen Ljubič in 
strelsko srebro Franca Pin-
terja. Vsi dobitniki medalj 
iz Aten bodo nastopili tudi 
v Pekingu. Skupno je Slove-
nija od leta 1992, ko je pr-
vič nastopila kot samostojna 
država, na teh tekmovanjih 
osvojila tri zlate, šest srebr-
nih in sedem bronastih me-
dalj. 

P. Pavlovič

Damjan Pavlin na 
podelitvi zlate medalje 
na lanskem evropskem 
prvenstvu v Nemčiji

BREŽICE – Posavska olimpijca Primož Kozmus in Jure Ro-
van, oba iz vrst Atletskega kluba Fit Brežice, sta se na Ki-
tajskem izkazala z zelo različnima rezultatoma (Kozmus je 
zmagal v metu kladiva, kar je eden največjih uspehov slo-
venskega športa nasploh, Rovan pa je – resda poškodovan 
- s skromnim rezultatom osvojil 32. mesto v skoku s pali-
co), oba pa sta se po svojih nastopih znašla v središču od-
mevnih medijskih zgodb. Kozmus s predlogom o renti oz. 
pokojnini za vrhunske športnike po končani karieri, o če-
mer so razpravljali celo v oddaji Odmevi nacionalne tele-
vizije in v predvolilnem soočenju predsednikov političnih 
strank, Rovan pa z incidentom, ko je v Pekingu z vodo po-
škropil komentatorja nacionalke Andreja Stareta, ki naj 
bi se o njem žaljivo izražal med prenosom njegovega na-
stopa (Rovan se je Staretu kasneje opravičil, slednji pa je 
opravičilo sprejel). Oba sta s svojimi besedami oz. deja-
njem – najbrž nehote – naletela na mešane odzive javno-
sti, od odobravanja do hudih kritik, kar je razvidno tudi iz 
mnenj, izraženih na internetnih forumih. 
Strasti okoli brežiških atletov se bodo najbrž že dodobra 
umirile do 10. septembra, ko bo popoldne na brežiškem 
atletskem stadionu potekal tradicionalni mednarodni 
atletski miting, na katerem bosta, v kolikor bosta zdrava, 
nastopila tudi Kozmus in Rovan.  P.P. 

S pokojnino in »škropljenjem« 	
v središču pozornosti

KRŠKO, KUKLJICA – V času 
šolskih in plavalnih počitnic 
plavalci krškega Plavalnega 
kluba niso počitnikovali. An-
draž Dostal (na fotografiji) 
se je na otoku Ugljenu v hr-
vaški Dalmaciji udeležil mini 
plavalnega maratona, ki so 
ga organizirali v letoviškem 
kraju Kukljica. Med morski-
mi valovi se je na razdalji 
1.700 m izmed 150 plaval-
cev v svoji kategoriji oki-
til z zlato kolajno. V soboto pa se namerava s klubskimi 
plavalnimi kolegi udeležiti maratona še v Kopru. 

BRESTANICA - V soboto, 23. 
avgusta, je na igriščih pri 
bazenu Brestanica pote-
kal finale letošnjih Poletnih 
športnih vikendov, t.i. tur-
nir Zvezda. Pomerilo se je 
po osem najboljših ekip iz 
štirih kvalifikacijskih turnir-
jev v malem nogometu, ko-
šarki ter odbojki na mivki za 
moške in ženske. V malem 

Poletni športni vikendi končani 
nogometu je zmagala ekipa 
Iteo Raka pred Ham kam in 
Optiko Glasmaher Štiblc Pi-
cerija Fontana, v košarki 
Gradbeništvo Timi pred Le-
ona center lepote Krško in 
Smrkci, v odbojki na mivki 
za ženske Bubice pred PVK 
in Fly teamom, v odbojki na 
mivki za moške pa Klub & 
kavarna Zvezda pred OK Ra-

deče in Ekoplano. Tudi za-
ključne prireditve Poletnih 
športnih vikendov 2008 so se 
udeležili rekreativni športni-
ki iz celotne Slovenije, or-
ganizatorji iz vrst Mladinske 
športne zveze Posavja pa 
obljubljajo atraktivne Pole-
tne športne vikende tudi na-
slednje leto.

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Tudi na spletu!
www.posavje.info

vabita k sodelovanju na

N A T E Č A J U 
za

7. RAZSTAVO FOTOGRAFIJ
Natečaj ima tri tematske sklope:

A. MOTIVI OBČINE BREŽICE. 
Teme fotografij so: 

Sotočje – Krka in Sava, vode, Gradovi, Viteška dvo-
rana, Vinogradi, Repnice, Jovsi, Dobrava, Termalne 
vode, Vodovodni stolp, Mesto, Stari most, Utrip me-
sta in podeželja, Motivi, ki po presoji avtorjev ozna-
čujejo občino Brežice  

B. DIGI – MIGI 
(z digitalno tehniko močno spremenjene fotografije) 
z uporabo motivov, tematsko vezanih na sklop A.

       
C. SPLOŠNI

Proste teme.

Podrobnejše pogoje sodelovanja najdete v razpisni doku-
mentaciji, ki vam je na voljo na sedežu JSKD OI Brežice v 
času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Brežice.

Rok dostave fotografij s prijavnico: ponedeljek, 29. sep-
tember 2008 do 14. ure na sedežu JSKD OI Brežice.

Najboljša dela po izboru žirije bodo nagrajena. Občina 
Brežice bo iz sklopa A in B izbrala in odkupila fotografije 
za svojo stalno zbirko in promocijski material.

Razstava izbranih fotografij bo v oktobru v prostorih 
Upravne enote Brežice.

Kontakt:
JSKD OI Brežice Občina Brežice
Cesta prvih borcev 11,  Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice 8270 Brežice
T: 07 49 90 650 T: 07 499 15 00
F: 07 49 90 651 F: 07 499 00 52
GSM: 031 473 224 E: obcina.brezice@brezice.si 
E: oi.brezice@jskd.si URL: www.brezice.si
URL: www.jskd.si

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

OBMOČNA IZPOSTAVA BREŽICE

in

Center za izobraževanje 
in kulturo Trebnje

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
tel.: 07/34 82 100 (104, 105), info@ciktrebnje.si

v šolskem letu 2008/ 09 vabi k vpisu v:

-  osnovno šolo za odrasle (brezplačno)
-  programe srednjega poklicnega izobraževanja

Vpis 9.9.2008, ob 16. uri.
-  poklicno - tehniškega izobraževanja 

Vpis 10.9.2008, ob 16. uri.
-  srednjega  strokovnega izobraževanja

Vpis 11.9.2008, ob 16. uri.

-  višješolski strokovni program
EKONOMIST       NOVO!!!
(v sodelovanju z ZARIS Ljubljana)   

Informativni dan in vpis bo 10.9.2008, 
ob 17. uri, na CIK Trebnje.

-  visokošolski strokovni študijski program
1. stopnje VISOKA POSLOVNA ŠOLA 

študij na daljavo (izvaja Ekonomska fakulteta Ljubljana) 
Informativni dan bo 15.9.2008, 

ob 17. uri, na CIK Trebnje.

Organiziramo in izvajamo:
-  PRIPRAVE NA NPK: socialni oskrbovalec na domu, 

voznik v cestnem prometu, maser, pediker

-  TEČAJE: tujih jezikov, slovenščine za tujce, 
računalniške tečaje, s področja gradbeništva, 
računovodstva

Več informacij o programih na www.ciktrebnje.si.

NOVA STANOVANJA V KRŠKEM!
Na voljo imamo stanovanja velikosti od 40,80 m2 do 104,85 m2.
Cene stanovanj so od 63.721,00 EUR dalje. 
 Nudimo ugodne pogoje financiranja. 
  Stanovanja bodo vseljiva decembra 2008.

Več informacij: www.videm-si.com
041 665 080
051 337 263

ROŠTILJADA 2008

odbojka

vodni baloni
gladiatorske igre

nagradna igra 

v soboto 6.9.08, pri Jamniku v Velikih Malencah 

DJ   & zastonj roštilj

arkadni ples

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

petek, 5.9.2008, ob 20. uri:

literarno-glasbeni večer KRISTALIS

petek, 12.9.2008, ob 19. uri:

koncert ansambla 
LOJZETA OGOREVCA

petek, 19.9.2008, ob 19. uri:

koncert skupine  
SRCA IN STRUNE
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Pred dobrim mesecem dni smo 
se na krškem pokopališču po-
slovili od Vinka Tičarja, ki se je 
rodil 4.4.1933 v okolici Rake. 
Ljubezen ga je pripeljala v Kr-
ško, kjer je spoznal svojo bo-
dočo ženo Anico. Pokojni Vinko 
je bil znan in uspešen mizarski 

mojster in ročnodelski umetnik, saj se je ukvarjal tudi z 
rezbarstvom. Tako je za krško farno cerkev umetelno izde-
lal ambon z vdelanimi rezbarijami, oltarno mizo in spove-
dnico. Podobno je opremil še nekaj cerkva v okolici Brežic. 
Poleg tega se je ukvarjal tudi z vinogradništvom in kletar-
stvom ter prideloval odličen cviček.

Ker je že od mladih let rad pel, ni čudno, da je bil pre-
ko štirideset let cerkveni pevec, bil pa je tudi med usta-
novnimi člani pevskega zbora Viktor Parma v Krškem, 
ki je bil v sedemdesetih in osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja znan kot zelo kvaliteten zbor v obči-
ni in širše. Vrsto let je bil tudi gospodar tega zbora. 
Ob družbenih spremembah v Sloveniji se je pokojni Vinko Ti-
čar aktivno vključil v politiko in bil med ustanovitelji občin-
skega odbora Slovenskih krščanskih demokratov v Krškem.

Nepopisno hudo nam je, ker ga ni več med nami in ker ne 
bomo več skupaj prepevali cerkvenih in posvetnih pesmi. 
Nastala je velika praznina, a ohranili ga bomo v lepem, 
trajnem spominu, v naših srcih in v iskrenih molitvah.

Zora Pevec

Prodam 3 ženska in 1 moško 
kolo Rog „Dakota“, 18 pre-
stav, ženska kolesa skoraj 
nerabljena. 
Tel.: 031 886 354

Prodam starinsko spalnico 
iz masivnega lesa – zakonska 
postelja, nočni omarici, 2 
omari, skrinja za posteljni-
no, zraven podarim jogi Dor-
meo. Tel.: 040 695 796

Prodam raztegljivo otroško 
dvoposteljno ležišče z jogiji 
2 x 180 x 90, višina 60 – pri-
merno za 2 otroka, ugodno. 
Tel.: 051 258 778

Prodam stilno mizo, pisal-
no mizo in stol, kombinacija 
s temnim lesom in zelenim 
usnjem. Miza jedimenzije 
V-75, Š- 55, D-120, ugodno. 
Tel.: 041 773 484

Prodam baterijo za gsm 
aparat Sony Ericsson K300i, 
Z200, T230, K300c, K500i, 
700c in K506c. 
Tel.: 031 629 714

Prodam popolnoma nov šte-
dilnik na drva, plamen – Ca-
lorex plus, ugodno. 
Tel.: 040 538 789

Prodam pletilni stroj – eno-
redni empisal z vsem pri-
borom in velikim številom 
kartic za vzorce – polavto-
matski. Tel.: 07 492 6211

Prodam šivalni stroj Bagat – 
električni v kovčku in pral-
ni stroj Gorenje, star 5 let. 
Tel.: 07 492 6211

Prodam igrice za Playstati-
on 2, vse so original, nove. 
Tel.: 031 393 409

Prodam rabljeno, brezhib-
no delujočo plinsko peč Jun-
kers – Bosch, tip ZWE – 18 kw 
s pretočnim bojlerjem. 
Tel.: 041 986 254

Prodam otroško posteljico, 
bele barve z jogijem. 
Tel.: 07 495 6162

Prodam sedežno kotno gar-
nituro s foteljem, lepo ohra-
njeno, beli skaj za 100 €. 
Tel.: 031 524 204

Prodam štiri rabljene ku-
hinjske stole bele barve, 
cena 40 €. Tel.: 041 589 217

Prodam zračno puško, novo 
češko zbrojevko, kaliber 5,5 
mm, cena 220 €. 
Tel.: 031 815 191

Prodam novo diatonično 
harmoniko, štajerko, duri c, 
f, b, glasilke terate in basi 
turbo b. Tel.: 031 793 132

T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

Prodam hišo v Dobovi, 77 
m2, parcela 7502 m, blizu že-
lezniške posatje, vseljiva ta-
koj.Tel.: : 041 634 025

Prodam starejšo leseno hišo, 
90m2, Mali Trn, z gospodar-
skim poslopjem in stavbnim 
zemljiščem, cena 62.000 €. 
Tel.: 031 858 265

Prodam vikend z vinogra-
dom v Brezovici pri Planini, 
lepa lokacija, asfaltni do-
stop, pripomočki za kletar-
jenje, cena: 18.000 €. 
Tel.: 040 325 336

Prodam hišo na Senovem. 
Tel.: 070 824 756

Prodam starejšo stanovanj-
sko hišo, 94 m2, z gospodar-
skim poslopjem in stavbnim 
zemljiščem 700 m2, tel., ck, 
možnost adaptacije, v okoli-
ci Brežic. Tel.: 031 352 570 
(po 18. uri)

Prodam ali dam v najem go-
stinski lokal v centru Brežic 
v izmeri 135 m2 , 60 terasa, 
15 galerija. 
Tel.: 041 624 596

Prodam izdelane gobeline v 
okvirju, primerno za darila, 
so izredno lepi z motivi rože 
in angela varuha. 
Tel.: 041 878 183 

Prodam motorno kolo znam-
ke SYM, odlično ohranjen, 
letnik 2006, cena 600 €. 
Tel.: 031 757 344

Prodam Suzuki Vitara 4 x 4, 
2.0, klima in druga oprema, 
letnik 1998, zelo dobro ohra-
njena. Tel.: 051 812 930

Prodam Jeep Grand Chero-
kee limited, 168 kw, letnik 
1993, zelen, lepo ohranjen, 
neregistriran. 
Tel.: 041 571 453

Prodam Mercedes 308 D Fur-
gon v odličnem stanju. 
Tel.: 041 281 536

Prodam VW Passat 1.9 TDI, 
letnik 2001, srebrne barve, 
prevoženih 114.000 km, kli-
ma, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 380 168

Prodam Hondo Civic 1.4 GL, 
letnik 1990, tretja lastni-
ca, registriran do 28.5.2009, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 492 0771

Prodam 96-basno kromatič-
no harmoniko Paolo soprani, 
cena 600 €. 
Tel.: 07 497 9164

Prodam gostinsko opremo, 
žar, fritezo, šank. 
Tel.: 041 796 224

Prodam mikrovalovno peči-
co Sharp – 800 w, za 50 €. 
Tel.: 040 208 353

Prodam večji, malo rabljen 
Orbitrek. Tel.: 031 306 715

Prodam jezikovni tečaj En-
glish in 20 minutes a day, za-
četni in nadaljevalni, knji-
ga in cd-ji popolnoma novi. 
Tel.: 040 339 777

Prodam nov Playstation 2 
z dvema igricama (2x CD). 
Tel.: 041 926 643

Prodam 2 otroška pisalna 
stola, bel umivalnik, razte-
gljiv dvosed za spanje, po 
simbolični ceni. 
Tel.: 041 744 009

Prodam hladilnik z dvema 
predaloma skrinje, višina 
138, širina 53 cm, vgradni, 
cena 270 €. 
Tel.: 031 677 308

Prodam vrtno hiško za orod-
je, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 436 437

Prodam vitrino, pograd, 
otroško opremo in oblačila 
od 5 do 12 let, ugodno. 
Tel.: 07 495 6407

Prodam otroško dvopostelj-
no raztegljivo ležišče 180 x 
90, višina 60 in 40 – 2 vzme-
tnici, primerno za 2 otroka, 
ugodno. Tel.: 051 258 778

Prodam spalnico, dnevno 
sobo in predsobo, vse dobro 
ohranjeno, zaradi selitve. 
Tel.: 051 389 363

Prodam hladilnik z zamrzo-
valnikom Beko, CS 32 CB, V-
180 cm, Š-60, G-60, star 2 
leti, rabljen samo 1 leto, kot 
nov. Tel.: 041 713 577

Prodam večjo hidravlično 
stiskalnico domače izdelave, 
ugodno. Tel.: 041 420 947

Prodam koruzo v zrnju - 
2000 kg, cena 0.25 € na kg. 
Tel.: 041 561 130

Prodam bukova drva z do-
stavo ter koruzo na rasti za 
silažo ali zrnje. 
Tel.: 040 738 059

Prodam dve zimski gumi 
Semperit Sportgrip 205/55 
R16, profila še za eno zimo, 
cena je 35 € za obe. 
Tel.: 070 811 622

Prodam starejšo peč za cen-
tralno, TAM Stadler 40 kw z 
bojlerjem, rabljena 1 leto, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 1213

Prodam traktor Zetor 3511, 
elektromotor 11 kw in neki-
per prikolico. 
Tel.: 07 495 6369

“Izdelava talismanov po naročilu” 
(ljubezen,posel,zdravje,denar,zaščita...)

VEDEŽEVANJE
-  Eksorcizem (izganjanje zlih sil)
-  Čiščenje in zaščita vseh vrst prostorov 
 (hiša, stanovanje, lokal)

studiohermit@gmail.com                   Tel.: 031 716 451 S
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“KR’ NEKI”
TRGOVINA

“KR’ NEKI”

Kupon za 20 % popust
Zelo ugodna, modna in bogato založena trgovina 

za vse starosti in velikosti (od S - XXXXL)

▶ PE Brežice - Ul. Stare Pravde 24 - 07 496 3305
▶ PE Čateške toplice - Topliška c.35 - 07 493 5000

Anita Gašperin s.p., Ul. Stanka Škalerja 27, 8250 Brežice

VINKO TIČAR
V SPOMIN

THAI BOKSING KLUB BREŽICE

Poučevanje:

( ultimat fight, jiu-jit-su)

VPISI POTEKAJO v ponedeljek, sredo in petek,

od 18.00 do 20.00 ure v

. INFORMACIJE:

VABI K VPISU NOVIH ČLANOV

- boks, tajski boks, samoobramba

- borbe v parterju

FITNESS CENTRU

ARENA BREŽICE 041 375 644

Thai boksing klub Brežice, vabi k vpisu novih članov

pod vodstvom , enega najboljših

trenerjev in tekmovalcev v Sloveniji.

Ob boksu, tajskem boksu in samoobrambi, se je

Jazbinšek specializiral še v borbi na parterju

z najboljšimi mojstri iz Brazilije.

Rožleta Jazbinška

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V šolskem letu 2008/09 Vas vabimo k vpisu

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

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• STROJNI TEHNIK
• ELEKTROTEHNIK 
samostojno izobraževanje:
• za pridobitev poklica v vseh programih, ki jih ŠC Krško - Sevnica 

izvaja v rednem programu

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK (načrtovano izvajanje v novembru 2008 po 

vpisu v razvid)
srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):
• MIZAR
• FRIZER

INFORMATIVNI DAN: ponedeljek, 8. 9. 2008, 
ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

VPIS: ponedeljek, 15. 9. 2008, ob 16. uri na ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško 
INFORMACIJE: 07 49 06400

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško za poklice:

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:
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Prodam belo vino frankinja 
in grozdje frankinja, meša-
no ter mešano belo grozdje. 
Tel.: 031 285 103

Prodam pujske in odojke po 
ugodni ceni. Tel.: 031 768 569

Prodam dve breji kravi si-
mentalki. Tel.: 041 229 522

Prodam koze z mladiči, ugo-
dno. Tel.: 041 731 197

Prodam 2 ovci. Tel.: 031 770 
989

Prodam žive kozličke za na-
daljno rejo ali zakol. 
Tel.: 051 240 703

Prodam 3 telice simental – 
limuzin, stare 16 in 4 mesece 
ter 1 leto. Tel.: 07 814 3109 

Prodam bikca simentalca, 
starega 2 meseca, in kravo 
simentalko, brejo 6 mese-
cev. Tel.: 041 503 556

Prodam kravo s teletom, do-
bra dojilja, cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 495 6162

Prodam odojke, 2 €/ kg, 
vino cviček 0,80 €/ l in se-
jalnico za žita 3 m. 
Tel.: 031 834 173

Prodam mlado kravo simental-
ko, brejo 3 mesece z drugim 
teletom. Tel.: 031 335 397

Prodam pujske, težke 40-45 
kg. Tel.: 040 538 496

Prodam burskega kozla, 
brejo kozo, kozlička, ovna, 
4 breje ovce in 2 jagenjčka. 
Tel.: 031 876 668

Prodam kozo z mladičem in 
motokultivator Gorenje Muta 
z acme motorjem, brez pri-
ključkov. Tel.: 040 540 385

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, in nakla-
dalko za seno 16 m3, lepo 
ohranjeno, al. stranice, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 7455

Prodam ovna, starega 18 
mesecev. Tel.: 041 849 795

Prodam 3 prašiče, krmljene 
z domačo hrano, težke okoli 
150 kg. Tel.: 07 497 7259

Prodam beli krompir kalin-
ford, primeren za ozimnico. 
Tel.: 07 496 7826, zvečer

Prodam rdečo papriko, ugo-
dno. Tel.: 051 840 642

Prodam otroški voziček 
Quinny Buez (košara in špor-
tni del - z vso pripadajočo 
opremo). Kot novo.
Telefon: 040 640 905

Kupim rabljen otroški lesen 
stolček za hranjenje z mizi-
co in otroški avtosedež od 9 
do 36 kg. Tel.: 031 384 847

Kupim pajkl-vejek za čišče-
nje žita. Tel.: 041 939 037

Kupim hišo ali zazidljivo 
parcelo v Cerkljah ali okoli-
ci. Tel.: 031 893 575

Kupim bikce pasme limuzin, 
šarole ali simentalec. 
Tel.: 031 748 968

Zamenjam žensko bundo 
Nutrija, temno rjava, št. 46-
48, malo nošena, za 5 m na-
sekanih drv za ogrevanje. 
Tel.: 030 911 534

Oddam starejšo obnovljeno 
hišo, 3 km od Čateških to-

Prodam prešo na kamen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 272 545

Prodam stiskalnico-prešo na 
račno, 130 l z inox obroči in 
podstavkom. 
Tel.: 041 910 419

Prodam kotel za pujske 150 
l, parilnik s pečjo. 
Tel.: 07 818 0507

Prodam električni sadni mlin 
MGM ou, Zottel, 1.5 kw, 220 
V, še nerabljen. 
Tel.: 041 369 986

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo ali štedilnik. 
Tel.: 041 734 859

Prodam kvaliteten ječmen. 
Tel.: 07 496 7337

Prodam 100-litrsko prešo na 
zrak ali vodo iz prokroma 
(rostfrei). Tel.: 07 492 7305

Prodam jabolka, starejši na-
sad, čisti bio, cena 1 €/ kg, 
za ozimnico. 
Tel.: 07 495 6664

Prodam ječmen. 
Tel.: 07 492 0057

Prodam električni mlin za 
grozdje s pecljalnikom Mio 
standard. Tel.: 031 486 076

Prodam nerabljeno jerme-
nico za traktor Universal. 
Tel.: 07 495 6823

Prodam cepilec drv, 15 T po-
gon traktor. Tel.: 031 527 551

Prodam traktorski transpor-
tni plato za manjši traktor, 
primeren za prevoz gajbic za 
grozdje. Tel.: 041 595 542

Prodam mlin za mletje sad-
ja z enofaznim elektro mo-
torjem 2 KM. 
Tel.: 07 497 6092

Prodam 3 hrastove sode 
(1000, 900, 760 L), odlič-
no ohranjene, hrastove kadi 
različne velikosti in prešo le-
tnik 1836. Tel.: 07 497 5021

Prodam hidravlično prešo za 
grozdje ali sadje. 
Tel.: 040 624 241

Prodam ročni mlin za grozd-
je, pecljalnik, ugodno. 
Tel.: 040 624 241

Prodam vino šmarnica, bela, 
100 litrov. Tel.: 031 223 916

Prodam 500 litrov cvička ali 
menjam za prašiča, odojke, 
jagenjčka ali drva, cena 1 €/
liter. Tel.: 040 612 057

Prodam 400 litrov domače-
ga vina iz mešanega grozd-
ja, podoben cvičku, ugodno. 
Tel.: 051 602 553

Prodam belo mešano vino, 
cena 0,70 €/ liter. 
Tel.: 07 495 1577

Prodam kvalitetno grozdje 
modra frankinja. 
Tel.: 051 677 245

Prodam grozdje šmarnica, 
po zelo ugodni ceni, ali me-
njam za odojka. 
Tel.: 041 553 712

Prodam grozdje beli pinot, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 608 100

Prodam prašiče, težke 30–80 
kg, mesnate pasme, krmlje-
ni z doma pridelano krmo, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 434 572 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Pr i red i tve  med  4 .  i n  17 .  septembrom

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
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
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

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 daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridr-

Četrtek, 4. 9.
ob 19.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: odprtje slikarske 
razstave Dragice Sovdat „Pozitiven pogled“

Petek, 5. 9.
ob 19.00 v galerijskih prostorih gradu Podsreda: odprtje 
razstave Rafaela Samca z naslovom „Preporodi“ - postavi-
tve in skulpture iz voska
ob 20.00 v lapidariju Galerije Božidar Jakac v Kostanjevi-
ci na Krki: odprtje razstave akademskega slikarja in grafika 
Karla Plemenitaša „Poti“

Sobota, 6. 9.
ob 9.30 pri kulturnem domu v Dobovi: kolesarski maraton 
po vaseh KS Dobova
ob 10.00 v MT Raka: ustvarjalne delavnice
ob 11.00 v Velikih Malencah (pri Jamniku): roštiljada DŠB – 
zabavne igre in piknik
ob 12.30 na turistični kmetiji Grobelnik v Podvrhu: posavsko 
srečanje kmečkih žensk 
ob 17.00 pred Bivakom Senovo: glasbeno-plesna prireditev
ob 19.00 na stadionu Matije Gubca v Krškem: speedway su-
perpokal '08
ob 20.00 na kopališču na Velikih Malencah (kopališče pri Ja-
mniku): Zajla fest 08 - koncert lokalnih rock in metal skupin

Nedelja, 7. 9.
ob 15.00 na Preski: koncert slovenskih ljudskih pesmi „Zato 
smo mi semkaj prišli“ in slikarska razstava „Žarenje življenja“

Ponedeljek, 8. 9.
ob 18.30 v Galeriji Ana Sevnica: dan odprtih vrat joge in 
dobrega počutja

Sreda, 10. 9.
ob 15.00 na atletskem stadionu v Brežicah: 24. mednaro-
dni atletski miting
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno ša-
hovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen Sev-
nica za september 2008
ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega: koncert 
vokalne skupine Male malice
ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: predstavitev knjige Zorana 
Zeliča ob 100-letnici godbeništva v Sevnici „V čas zapisana 
sevniška partitura“
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•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

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

Četrtek, 11. 9.
ob 19.00 na gradu Sevnica: odprtje razstave likovne ko-
lonije „Arspekta“
ob 19.00 v MC Sevnica: zdravstveno predavanje in delavnica 
„Da nam prehrana ne postane dejavnik tveganja za bolezen“

Petek, 12. 9.
ob 11.00 v prostorih RRA Krško: predavanje prof. dr. Ja-
neza Bogataja „Poslovna darila in kultura obdarovanja“
ob 17.00 v Artičah: turistična, kulturna in športna prire-
ditev Artiški dnevi
ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: odprtje razstave aka-
demskega slikarja Blaža Vehovarja „Odtisi“
ob 20.00 v MC Brežice: dia-predavanje „Slovenske gore“

Sobota, 13. 9.
ob 11.00 na Planini nad Podbočjem: proslava „V spomin 
in opomin“
ob 15.00 v Artičah: turistična, kulturna in športna prire-
ditev Artiški dnevi
ob 15.00 v Kapelah: pohodništvo
ob 20.00 v Športnem domu Sevnica: mednarodni festival 
pihalnih orkestrov - slavnostni koncert Godbe Sevnica z 
gosti

Nedelja, 14. 9.
ob 7.00 v Artičah: turistična, kulturna in športna priredi-
tev Artiški dnevi
ob 10.00 na asfaltnem igrišču na Logu: koncert dveh pi-
halnih orkestrov ob 100-letnici godbeništva v Sevnici
ob 11.00 na Lisci: Lisca poje
ob 11.00 na enajstih lokacijah v občini Sevnica: mednaro-
dni festival pihalnih orkestrov, ob 15.00 parada pihalnih 
orkestrov in mažoretnih skupin mimo NHM-ja na priredi-
tveni prostor na parkirišču za HTC, ob 16.00 skupni na-
stop vseh godbenic in godbenikov
ob 11.00 na parkirišču kulturne dvorane v Šentjanžu: 
otvoritev Bučariade 2008
ob 15.00 v Kapelah: kolesarjenje

Sreda, 17. 9.
ob 10.00 v Pišecah: Pleteršnikovi dnevi – srečanje slavi-
stov, simpozij in proslava
ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega: kon-
cert glasbene skupine Jazoo

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

plic, za 2 osebi, mirnim lju-
dem. Tel.: 041 281 490 

Oddam 10 kozličev, letošnja 
vzreja, in 2 starejša, srnasta 
pasma, imam tudi 2 mlada 
ovna. Tel.: 051 644 555

Oddam 6 tednov stare psič-
ke, mešančki labrador-dal-
matinec. Tel.: 041 572 266

Oddam v dolgoročno obde-
lavo 3 ha njivsko travniške 
površine – brezplačno, mo-
žnost gojenja drobnice ali 
konj. Tel.: 07 496 8641

Oddam stanovanjsko hišo v 
Dobovi v najem družini ali 
sezonskim delavcem, kuhi-
nja, jedilnica, kopalnica in 4 
sobe. Tel.: 041 704 822

Iščem stanovanje, primerno 
za 2 osebi v okolici Krškega. 
Tel.: 040 754 993

Podarim 2 mladi muci, stari 
5 mesecev, črno bele barve. 
Tel.: 051 392 446

Stiki: izobražen starejši 
vdovec, 177 cm, vitek, že-
lim spoznati sebi primerno 
prijateljico srednje ali višje 
postave. Tel.: 031 648 056

Stiki: 48-letni moški želim 
spoznati 35-45 let staro žen-
sko iz Brežic ali okolice za re-
sno zvezo. Tel.: 031 676 167

Stiki: 54-letni, naveličan sa-
mote, iščem sorodno dušo 
za skupno srečo in skupno 
staranje, lahko imaš kmeti-
jo. Tel.: 041 337 320 

Stiki: za trajno ljubezen in 
skupno življenje na mojem 
domu iščem visoko simpa-
tično damo, staro do 50 let, 
sem dobro situiran moški. 
Tel.: 041 319 906

Vabimo vas na odprtje razstave 
akademskega slikarja Blaža Vehovarja, Odtisi, 

ki bo v petek, 12.09.2008 ob 20.00 uri 
v Kulturnem domu Krško. 

Razstavo bo odprl gospod Robert Ostrelič, direktor Re-
gionalne razvojne agencije Posavje. Avtorja bo predsta-
vila umetnostna zgodovinarka gospa Katja Ceglar. 
V kulturnem programu bodo sodelovali štipendisti Glas-
bene šole Krško v posavski štipendijski shemi.

Stiki: 50-letni moški želim 
spoznati žensko do 40 let, 
imam novo hišo z obrtno de-
lavnico, vikend in nekaj ze-
mlje. Tel.: 040 280 766
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Program v mesecu septembru:

petek, 5.9.2008, ob 20. uri:

literarno-glasbeni večer 
KRISTALIS

predstavitev pesniške zbirke Marjance Kočevar  
iz Novega mesta: 

Marjanca Kočevar, Vidka Kuselj, Ivan Mirt, Stanka 
Macur in Janko Avsenak

petek, 12.9.2008, ob 19. uri:

koncert ansambla  
LOJZETA OGOREVCA

Ansambel deluje že 20 let, v sedanji zasedbi Boštjan 
Prišelj, kitara in vokal, Blaž Zagmajster, kontrabas in 
vokal, Lojze Ogorevc, harmonika, vokal in vodja, pa 
dve leti. Nastopajo po vsej Sloveniji in se udeležuje-
jo najrazličnejših tekmovanj, na zadnjem festivalu v 
Števerjanu so se uvrstili v finalni del, trenutno pa sne-
majo zgoščenko, na kateri bo 11 pesmi in jo bodo 
poimenovali Pišečki mlinarji.

petek, 19.9.2008, ob 19. uri:

koncert skupine  
SRCA IN STRUNE

V sodelovanju z Društvom študentov Brežice zaradi 
izrednega zanimanja ponovno vabimo na koncert 
skupine STRUNE & SRCA (v zasedbi , ki je že v mese-
cu juliju navdušila obiskovalce z večerom zimzele-
nih melodij).

 
Vse prireditve so brez vstopnine. 

Vljudno vabljeni!
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Prišla sta na počitnice v Ter-
me Čatež in po dveh dneh 
ogledovanja znamenitosti je 
Ursula dejala, da je tu tako 
lepa narava in mir in da bi tu 
lahko živela. „Jaz sem samo 
dejal, a res?“ pravi 73-letni 
David. Dober prijatelj iz Kr-
ške vasi je to slišal in v ne-
kaj dneh sta pregledala več 
hiš, ko sta zagledala to, ki je 
zdaj njun dom, sta vedela, da 
je prava. „Samo poglej to idi-
lo,“ mi nasmejano pravi špor-
tni novinar, „Orešje je lepo 
malo naselje, to je raj“. 

Kot je povedal, je v Angliji 
veliko delal in bil stalno pre-
utrujen, enostavno se ni mo-
gel sprostiti. Pri nas pa se 
leto dni, kar tu živita, ves čas 
sprošča in kar ne more pre-
nehati, pravi. Hkrati kljub 
upokojitvi še vedno dela kot 
svobodni novinar in tudi še 
potuje, čeprav manj. Zdaj 
pripravlja strokovne članke 
za revijo Porsche, recenzira 
knjige o teh prestižnih avto-
mobilih, na polici ga za stro-
kovno oceno čaka kup šestih 
knjig. Pojasnil je, da to mora 
končati, preden gre septem-
bra v Ameriko na znamenito 
cesto „Route 66“. 

Stik z domovino ohranjata s 
prebiranjem časopisa Tele-
graph, ki ga prejemata teden-
sko, in kot pravi, je kar noro 
dejstvo, da mesečno dobi-
va okoli 15 moto revij, za ka-
tere je pisal ali še piše. Sicer 
pa ima „tedenska poročanja“ 
prijateljem po spletu, kjer jih 
vsakič znova vabi, da pridejo 
živet v Slovenijo. „Oni piše-
jo, da pri njih dežuje, jaz pa, 
da sedim na sončku na tera-
si s kozarcem vina,“ se sme-
je David.
Ko ju povprašam, kaj so nju-
ni najbližji in prijatelji deja-
li, ko sta jim povedala, da se 
bosta preselila v Slovenijo, mi 
odvrneta, da so bili prepriča-
ni, da sta znorela. Mislili so, 
da je tu vojna. Onadva pa jim 
pojasnjujeta, „da je Sloveni-
ja kot Italija, le veliko lepša 
in cenejša“.

Živela sta v Brightonu, v hiši 
na obali s pogledom na mor-
je, okoli 90 km od prestolni-
ce London, kjer je David de-
lal kot novinar in nekaj časa 
tudi kot urednik golf revije in 
moto revij. Hišo sta prodala z 
opremo vred in slovenski dom 
zdaj opremljata na novo. Pre-
selila sta le osnovne stvari in 
veliko knjig in slik. David ima 
celotno podstrešje zase, vse-
povsod so nabito polne knji-
žne police, s kriminalkami, ki 
so njegova velika ljubezen, in 
seveda strokovno literaturo o 
golfu in moto športih. Prevla-
duje tista o porschejih, veliko 
ima slik teh prestižnih avto-
mobilov. Tudi Ursula je zalju-
bljena v slike in kar nekaj jih 
je naslikal njen oče.

Na vprašanje, kaj je bilo od-
ločilno za selitev na deželo in 
v tujo državo, katere jezika 
ne poznata, me vprašata, ali 
poznam Anglijo. In hkrati po-
jasnjujeta, da tam vsi živijo 

Tu je najin dom, v Anglijo 
greva samo še na obisk
OREŠJE NA BIZELJSKEM – Na lepi razgledni točki nad idilično vasico se z novega doma angleških zakon-
cev Davida in Ursule White pogled razprostira na griče porasle z vinsko trto in nekoliko višje z gozdovi, 
središče naselja s cerkvico svete Magdalene, strnjene domačije ob vijugasti cesti ter mogočen bizeljski 
grad, na dolino Zelenjak z reko Sotlo, pogled pa seže še daleč proti Zagrebu.

stresno in samo hitijo, vlada 
stalna zmeda, okrcata slabo 
politiko, izpostavita prenase-
ljenost, ki se odraža v stalnih 
prometnih gnečah, v stiski 
na javnih prevozih, namršče-
nih obrazih, dragem življenju 
in ne moreta mimo stalnega 
dežja. „Slovenija je majhna 
in tako lepa, spokojna, spo-
znala sva večja mesta, a toli-
ko tega še morava videti. Pro-
metne povezave so dobre, v 
največ treh urah sva na slo-
venski ali hrvaški obali, hi-
tro sem v Avstriji ali Nemči-
ji,“ pravi David. „Kaj v treh 
urah, v dvajsetih minutah s 
porschejem,“ se pošali vitalni 
sogovornik, ki ne more mimo 
svoje ljubezni. 

V garaži stoji porsche „911S“ 
iz leta 1973, spomladi bo pri-
peljal še „spyderja“ z letnico 
1956, ki ga je pet let obna-
vljal. Je dolgoletni član Por-
sche kluba v Angliji in zdaj 
tudi slovenske podružnice, 
kjer je v prijateljskih odno-
sih z vodstvom in bo na nji-
hovo prošnjo naslednje leto 
organiziral izlet po Evropi in 
mednarodno druženje, verje-
tno tudi dirko, v Angliji. A z 
avtomobili, v garaži so trije, 
ne divja po cestah, in sprašu-
je, ali res vsi slovenski vozni-
ki „sekajo“ ovinke in nevarno 
prehitevajo. Nad tem je zgro-
žen. V Angliji sta se lahko z 
odprtim oldtajmerjem pope-

ljala na izlet dva tedna v se-
zoni, tu pa je obratno, dva 
tedna morda ni primerno vre-
me. 

Njegova gospa nad avtomobili 
ni tako navdušena, pravi, da 
jih ima rada, a so neudobni. 
Kar je za kako leto starejšo 
krhko Ursulo razumljivo, saj 
je bila balerina in poklicna 
plesalka v gledališču in je ve-
čji del življenja preživela na 
odru. Je pa zaljubljena v vr-
tnarjenje in mož pravi, da je 
sicer zelo potrpežljiva žena 
pri tem neizprosna. Da stalno 
nerga, ker še niso uspeli ure-
diti okolice, da bi lahko vr-
tnarila. Plan ureditve že ima, 
hoče zelenje z rožnato pergo-
lo in stopnice. Sicer vodi go-
spodinjstvo in ponosna je na 
svoj prvi v Orešju pečen kruh. 
Oba obožujeta slovensko hra-
no.

„Za nas upokojence je tu kva-
liteta življenja veliko boljša, 
vse je cenejše, življenje je 
sproščeno, ljudje uživajo v ži-
vljenju. Ko grem zgodaj zju-
traj s psom na sprehod, me 
že povabijo na kozarček vina. 
In ko rečem, da je prezgo-
daj, pravijo, da je to „zdra-
vilo“. Ne govorimo istega je-
zika, a se razumemo. In tako 
bi življenje moralo biti,“ pou-
darja David. Presenečena sta, 
koliko truda in dela zahteva 
obdelovanje vinogradov, zato 
občudujeta sovaščane pri tem 
delu, hkrati pa Ursula prizna-
va, da so ta dela včasih prav 
moteče glasna. 

Presenečena sta nad prijazno-
stjo ljudi, vsepovsod je kdo, 
ki pomaga pri jezikovnih ovi-
rah, v trgovini ali pri uradnih 
opravkih. Mladi nasploh do-
bro govorijo angleško, a med 
domačini opažata sramežlji-
vost pri uporabi jezika, vsak 
najprej reče, da pozna ne-
kaj besed, nato pa se brez te-
žav pogovarjajo. Ob spreho-
dih David rad s sosedi nabira 
gobe in nasploh počne stvari, 
ki jih prej ni počel, a mu ve-
liko pomenijo. Rad se ukvar-

ja s številnimi športi, kar ne-
kajkrat je kolesaril do Brežic, 
a kot pravi, ne od doma. Ver-
jame, da mora biti prav sme-
šno, ko kolo naloži v avto in 
se odpelje v center Bizeljske-
ga ter od tam kolesari, zaradi 
poškodbe kolena namreč ne 
sme kolesariti v hrib. Na dan 
našega intervjuja je kupil mo-
tor in zdaj bo bližnjo okolico 
raziskoval tudi tako. Zakonca 
obožujeta sneg in pozimi na 
obisku pričakujeta odraslega 
sina in hčer z družinama, da 
bi vnuke naučili smučati.  

Slabih izkušenj v novem oko-
lju nimata, edina res velika, 
a hkrati že delno pozabljena 
je bila s petmesečnim čaka-
njem na priključek interne-
ta, kar je Davida oviralo pri  
delu. In nekoliko ovira tudi 
dejstvo, da ne razumeta je-
zika in ne vesta, kje so kakšni 
kulturni dogodki. Tako sta za-
mudila koncert na gradu Bi-
zeljsko, prav uživala pa ne-
kaj večerov nazaj v osrednji 
bizeljski gostilni, ko so zapeli 
ljudski pevci, ki so ju očarali. 
Bila sta na šolskem koncertu 
in uživala, čeprav nista razu-
mela niti besedice, za naju je 
„bilo kot nemi film“, a čudo-
vito, pravita.

Suzana Vahtarič 

Po podatkih Davčne upra-
ve RS je bilo tujcem, pred-
vsem državljanom EU, od 
vstopa Slovenije v EU, 1. 
maja 2004 do 31. julija 
letos, v naši državi pro-
danih 2862 nepremičnin. 
Največ, kar 1124 kupcev 
je bilo Angležev, 744 Itali-
janov in 308Avstrijcev. Na 
področju Davčnega ura-
da Brežice je prodanih 90 
nepremičnin; od tega 43  
Angležem, 21 Nemcem, 
7 Avstrijcem, 6 Švedom, 
5 Ircem, 3 Italijanom in 
Francozom ter po ena Lu-
kseburžanom in Hrvatom.  


