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SEVNICA – Rok za oddajo kandidatur za nadomestne volitve 
župana/županje občine Sevnica, ki bodo v nedeljo, 12. 
oktobra, se je iztekel v sredo, 17. septembra. Za župan-
sko mesto se bosta potegovali dve predstavnici nežnejše-
ga spola – Meri Kelemina (predlagateljica Katarina Šantej 
in skupina volivcev, sicer pa ima podporo stranke SDS) in 
Breda Drenek Sotošek (predlagatelj stranka SD) - ter štir-
je predstavniki močnejšega spola – Marjan Zidarič (pre-
dlagatelj stranka LDS), Srečko Ocvirk (predlagatelj stran-
ka SLS), Zdravko Mastnak (predlagatelj stranka Zares) in 
Robert Kaše (predlagatelj stranka NSi). Hkrati bodo pote-
kale še volitve za po enega nadomestnega krajevnega sve-
tnika v krajevnih skupnostih Sevnica, Blanca, Boštanj in 
Studenec. Seznam kandidatur za županske volitve obja-
vljamo na strani 17.

Za sevniški županski stolček 
šest	kandidatov

Krški župan Franc Bogovič 
je prišel v parlament sko-
zi šivankino uho, saj je nje-
gov strankarski kolega Zvo-
ne Košmerl v Sevnici prejel 
20,54 % glasov oz. le tretjino 
odstotka manj. Dosedanji po-
slanec iz Krškega Stane Pajk 
(SDS) se ni uspel znova uvr-
stiti v parlament, čeprav je 
v volilnem okraju Krško zma-
gal s 26,15 % glasov pred kan-
didatom SD Silvom Krošljem 
(22,61%) in Bogovičem. 
SDS je – pričakovano – največ 
podpore dobila tudi v Bre-

V Državni zbor Vizjak, 
Bogovič in Han 
POSAVJE - Po vseh preštetih glasovnicah in dokončnih, čeprav še neuradnih 
podatkih, so poslanski mandat v posavskih volilnih okrajih dobili Franc Bogo-
vič (SLS + SMS) iz volilnega okraja Krško z 20,89 %, Andrej Vizjak (SDS) iz vo-
lilnega okraja Brežice z 38,87 % in Matjaž Han (SD) iz volilnega okraja Laško 
(kamor sodi občina Radeče) s 36,61 % glasov.

žicah (38,87 %) in v Sevnici 
(28,94 %), kjer je kandidiral 
dosedanji minister za gospo-
darstvo Andrej Vizjak, le v 
Laškem je več podpore dobi-
la SD z županom Matjažem 
Hanom - 36,61 %. V Breži-
cah je drugo mesto zasedel 
kandidat zmagovalne stran-
ke na državni ravni Hrvoje 
Teo Oršanič (22,70 %), tre-
tje pa kandidat stranke Za-
res Drago Lopert (10,95 %). 
V Sevnici je kandidat SLS + 
SMS Košmerl na drugem me-
stu dobil več glasov kot kan-

didatka SD Breda Drenek 
Sotošek (18,60 %). V Laškem 
se je Hanu še najbolj pribli-
žala še ena Radečanka Da-
mjana Petavar Dobovšek iz 
SDS s 26,69 % glasov. 
Volilna udeležba je „pada-
la“ od severa proti jugu Po-
savja: v okraju Laško je zna-
šala 62,19 %, v Sevnici 61,08 
%, v Krškem 57,78 %, v Bre-
žicah pa 55,04 %. 
Podrobnejše rezultate voli-
tev v Posavju objavljamo na 
str. 6.

S. V., P. P.

Po dolgoletnih zahtevah Vr-
binčanov in predhodnih dogo-
vorih med NE Krško, Agencijo 
za radioaktivne odpadke, GEN 
energijo in občino so svetniki 
namreč dobili v sprejem Spo-
razum, s katerim naj bi pre-
bivalcem Vrbine zagotovili na-
domestna prebivališča izven 
1,5-kilometrskega pasu t.i. 
omejene rabe prostora, v ka-
terem živijo sedaj. Za njihovo 
preselitev na Črnile, Gmajno 
ali Polšco naj bi večji del stro-
škov nosila GEN energija, po 
oceni direktorja Martina No-
všaka naj bi bilo to 4 milijo-
ne evrov, medtem ko je spo-
razum bistevno ugodnejši za 
Občino Krško, saj bi ta pri-
spevala morda največ deseti-

Habinc: V Krškem me 
očitno več ne potrebujejo!
KRŠKO – Medtem ko krške svetnice in svetniki danes nadaljujejo s 24. sejo, 
pa v mestu še odmeva dokaj burna razprava, ki se je razvnela ob obravnavi 
sporazuma, s katerim naj bi GEN energija in Občina Krško zagotovili pogoje 
za preselitev prebivalcev Vrbine na nadomestne lokacije. 

no tega, in sicer v obliki nado-
mestnih parcel, komunalnega 
prispevka, davkov in taks.

Kljub temu, da so za tako re-
šitev problema Vrbinčanov, 

se nekaj svetnikov ni stri-
njalo s predlaganim besedi-
lom sporazuma, saj so sma-
trali, da njegov uvodni del 
prejudicira odločitev o loka-
ciji odlagališča NSRAO v Kr-
škem. V njem je namreč po-
leg tega, da obstaja skupni 
interes za dolgoročno upora-
bo območja sedanjega nase-
lja Vrbina v energetske na-
mene in za poslovno cono, 
zapisano, da „GEN energija 
vidi poslovni interes v tem 
prostoru, v kolikor bodo s 
strani pristojnih organov Ob-
čine Krško podprte potrebne 
aktivnosti za sprejem loka-
cije za odlagališče NSRAO v 
Vrbini“.

Jože Habinc

SEVNICA – V ponedeljek, 29. septembra, je v konferenč-
ni dvorani sevniškega gradu potekala 15. redna seja sev-
niškega občinskega sveta, ki jo je vodil podžupan Srečko 
Ocvirk. Predstavljenih je bilo 32 točk dnevnega reda, s ka-
terimi so občinski svetniki potrdili imenovanja za nadome-
stne člane različnih odborov in komisij, dali soglasje k ime-
novanju Vladke Tomšič za direktorico Zdravstvenega doma 
Sevnica ter potrdili mandat nadomestne članice občinskega 
sveta Frančiške Zemljak. Ena izmed osrednjih točk je bila 
obravnava poročila o izvajanju občinskega proračuna v pr-
vem polletju. Obravnavali so tudi poročilo o delu JZ KŠTM 
v prvem polletju. Svetniki so bili seznanjeni še s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju Komisije za razdelitev donator-
skih sredstev kot pomoč družinam, ki so v nesreči na Savi 
pri HE Blanca izgubile družinske člane ter s sklepom o usta-
novitvi Komisije za vprašanja vračila vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje. Po zaključku občinske seje je sledil 
še ogled novih prostorov baročnega salona v drugem nad-
stropju severovzhodnega stolpa (uradna otvoritev bo v prvih 
dneh meseca oktobra).  S. R.

Sprejeli	vse	predlagane	sklepe

BREŽICE - Na ponedeljkovi 14. seji brežiškega občinskega 
sveta, ki jo je vodil župan Ivan Molan, so svetniki in svetni-
ce obravnavali vse predlagane točke dnevnega reda. Pred 
bližajočim občinskim praznikom so že potrdili prejemnike 
občinskih priznanj in oktobrskih nagrad, ki jih bodo preje-
li: nagrade Vladimir Kevo, mag. Janez Istenič in Ernest Se-
čen, priznanja pa podjetje Kovis z Velike Doline, Prostovolj-

no gasilsko društvo Pišece in Društvo podeželske mladine 
Brežice. Med drugim so podali še nekaj pobud in vprašanj, 
potrdili mandat za članico občinskega sveta Miri Šuler, ki je 
v svetniški klopi zamenjala svetnika Jožeta Šepca, spreje-
li poročilo o realizaciji plana za letošnje šestmesečno pro-
računsko obdobje, potrdili predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem proračunu za letošnje leto 
ter v prvo branje pospremili predlog statuta Občine Breži-
ce. V zaključnem delu pa so obravnavali še nekaj kadrovsko-
mandatnih in nepremičninskih zadev.  M. K. M. 

V Brežicah znani letošnji 
občinski nagrajenci

Slavje v Bogovičevem in Vizjakovem taboru

Nadaljevanje na str. 2

Na 14. seji Občinskega sveta Brežice
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Napovednik prireditev v Posavju

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: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: SI56 0298 0025 4398 083

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

Naslednja številka (21/2008) bo izšla v 
četrtek, 16. oktobra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
8. oktober.

Zvone Košmerl je ob tem 
poudaril, da so rezultati 
stranke SLS na državnozbor-
skih volitvah dobra popotni-
ca Ocvirku, dobro sodelova-
nje med Krškim in Sevnico 
tako na strankarskem nivo-
ju kot tudi na nivoju sodelo-
vanja občin pa je napovedal 
krški župan Franc Bogovič 
tudi za prihodnje. 39-letni 
Srečko Ocvirk, inženir kme-
tijstva, doma iz Orešja nad 
Sevnico, je bil za poklicnega 
podžupana imenovan v letu 
2007, po smrti župana Kristi-
jana Janca pa je tudi v celo-
ti prevzel vodenje občine. 

Kakor je poudaril Ocvirk, 
se je za kandidaturo odločil 
tudi na podlagi desetletnih 
izkušenj, ki si jih je prido-
bil kot član sevniškega ob-
činskega sveta in kot član ali 

Za realizacijo že načrtovanih in 
s	konsenzom	do	novih	projektov
SEVNICA – V sredo, 24. septembra, sta na skupni tiskovni konferenci kandidata stranke SLS na nedavnih dr-
žavnozborskih volitvah Zvone Košmerl iz Sevnice ter Franc Bogovič iz Krškega pokomentirala rezultate voli-
tev, hkrati pa izrazila podporo Srečku Ocvirku, predsedniku stranke SLS v Sevnici in poklicnemu sevniškemu 
podžupanu, ki se bo na nadomestnih županskih volitvah v Sevnici 12. oktobra potegoval za mesto župana.

predsednik raznih odborov 
ter komisij. Od leta 2001 pa 
je v vlogi predsednika Občin-
skega odbora SLS Sevnica ak-
tivno sodeloval tudi pri načr-
tovanju največjih projektov, 
ki potekajo ali še bodo po-
tekali na območju občine, 
pri čemer je sklenil tudi vr-
sto poznanstev na nivoju ob-
čine in države. Po njegovem 
mnenju so tudi glasovi, ki so 
jih občani namenili na držav-
nozborskih volitvah Zvonetu 
Košmerlu, dokazali, da ima 
stranka SLS v občini še vedno 
podporo, kakor tudi z izvoli-
tvijo krškega župana Franca 
Bogoviča za poslanca, saj sta 
oba, tako Košmerl kot Bo-
govič presegla prag dobrih 
20 odstotkov glasov, kar je 
bilo z vidika stranke oziroma 
kandidatov SLS tudi največ 
na nivoju Slovenije. 

Ocvirk obljublja, da bo na-
daljeval z že začetimi in na-
črtovanimi projekti v občini 
na vseh področjih in da si bo 
prizadeval te še nadgraditi z 
novimi, kot so ureditev me-
stnega parka in športno re-
kreativnih površin ob reki 

Savi, za celovito reševanje 
prometne ureditve v Sevnici 
z vstopom v mesto v Šmar-
ju, za ureditev prometnih 
povezav v Boštanju, Logu 
in Mirnski dolini, za izgra-
dnjo štiripasovnega omrež-
ja do vsakega gospodinjstva 
v občini in Kulturne dvorane 
v mestu Sevnica, za razširi-
tev obrtne cone v Sevnici in 
Krmelju, predvsem pa si bo 
prizadeval, je med drugim 
poudaril, da bodo osebni 
dohodki zaposlenih v občini 
dosegli nivo povprečnih plač 
v Sloveniji. Ob koncu pred-
stavitve programa dela pa 
je Ocvirk še poudaril, da si 
želi voditi nekonfliktno poli-
tiko in pri vseh projektih do-
seči čim višji konsenz v ob-
činskem svetu.

Bojana Mavsar

Srečko Ocvirk

Vendar so se svetniki o tem že 
izjasnili v petek, 26.9.2008, 
na nujni korespodenčni seji, 
ki je bila sklicana le nekaj 
ur prej. Proti takemu načinu 
dela in odločanja je prote-
stirala svetnica Liste za pri-
hodnost mladih in podpred-
sednica občinskega odbora 
Zares – nove politike Krško 
Vilma Špiler: „Kot prebival-
ka Krškega sem ena tistih, ki 
si želi, da se sramota, razpa-

Špilerjeva: „Čemu taka naglica?“
KRŠKO – Na dnevnem redu današnjega nadaljevanja 24. seje občinskega sveta Krško, ki so jo prekinili 
prejšnji ponedeljek, naj bi bila tudi točka o sporazumu med Občino Krško in Ministrstvom za delo, dru-
žino in socialne zadeve, s katerim bo prišlo do menjave zgradbe starega doma upokojencev na Vidmu in 
starega objekta VDC v Leskovcu za delež države v Domu starejših občanov v Krškem. 

dajoči dom upokojencev sre-
di Krškega, uredi, vendar pa 
ne v škodo občine Krško!“ 
Špilerjeva se ne strinja, da 
o zadevah, ki imajo za obči-
no Krško finančne posledice, 
sklepajo na korespondenč-
ni seji od "danes na danes" in 
brez možnosti obrazložitve 
glasu. Poravnava med Obči-
no Krško in Ministrstvom za 
delo, družino in socialne za-
deve je po njenem že v osno-

vi sklenjena v škodo občine 
Krško za cca 450.000 evrov. 
K temu je potrebno dodati 
še vse stroške rušitve oz. ob-
nove objekta starega doma 
upokojencev, ki jih bo mora-
la kot bodoči lastnik zagota-
vljati Občina Krško iz občin-
skega proračuna. Ministrstvo 
pa bo prejelo v zameno 40 
% delež Občine Krško na no-
vem objektu Doma starej-
ših občanov. Dodatni, zdaj 

še neznani so stroški odve-
tnikov, ki so zastopali Občino 
Krško v predmetnem prime-
ru in tudi stroški sodišča, ki 
jih bo morala na podlagi spo-
razuma nekaj kriti tudi Ob-
čina Krško. „Ne strinjam se 
tudi s tem, da se kot naved-
bo za čimprejšnjo, za Občino 
Krško škodljivo sodno porav-
navo, navaja nujno ureditev 
parkirišč v Leskovcu,“ pravi 
Špilerjeva.  S.M.

Tako prejšnjemu kot seda-
njemu vodstvu Splošne bol-
nišnice Brežice, ki je ena 
osrednjih ustanov neformal-
ne pokrajine Posavje, je po-
trebno priznati precejšnjo 
prizadevanje za nenehno iz-
boljševanje materialnih po-
gojev v korist čim boljšega 
počutja bolnikov in za kva-
litetnejše zdravstvene stori-
tve. Obnova posameznih od-
delkov bolnišnice in akcije 
za nabavo nove opreme po-
tekajo v zadnjem času še po-
sebno intenzivno. 

Najbrž je res, da smo do 
razmer v domači zdravstve-

Poskrbeli	za	postelje,	kaj	pa	ljudje?
KRŠKO, BREŽICE – Dobrodelni koncert, ki so ga pred tednom dni v krški dvorani na pobudo posavskih se-
niorjev in v sodelovanju z društvi, ki skrbijo za zdravsteno preventivo (medijsko ga je podprla tudi naša 
hiša), izvedli številni znani izvajalci, je pokazal, da je med Posavci še vedno prisotna velika pripravlje-
nost za pomoč v dobre namene, hkrati pa tudi visoka zavest o pomenu zdravja za vsakogar izmed nas.

ni ustanovi celo bolj kritič-
ni kot do drugih, ki delujejo 
npr. v Novem mestu ali Lju-
bljani, po drugi strani pa je 
to tudi razumljivo, saj se v 
Brežicah zdravi največ lju-
di, ki jih poznamo, ali pa 
smo bili zdravstvenih stori-
tev deležni tudi sami. Neza-
dovoljstva z delom posame-
znih oddelkov in nekaterega 
osebja je kar precej, pripo-
vedi o površnem ravnanju in 
brezbrižnosti do nekaterih 
bolnikov prihajajo tudi do 
ušes novinarjev, a dokler pri-
zadeti niso pripravljeni svo-
jih izjav tudi podpisati, ne 
moremo kaj veliko storiti. 

Lahko pa na tem mestu opo-
zorimo, da v javnem zavo-
du Splošna bolnišnica Breži-
ce odnosi med zaposlenimi 
niso taki, kot bi pričakovali 
oz. bi morali biti, in to lah-
ko posledično vpliva tudi na 
kvaliteto storitev te ustano-
ve. Precej dodatnega neza-
dovoljstva je kot še v drugih 
javnih zavodih gotovo pov-
zročilo tudi uvajanje nove-
ga plačnega sistema, slišati 
je tudi očitke o premajhnem 
posluhu za domače strokov-
ne kadre, o klanovstvu in 
podobnih nečednih zade-
vah. Znova se pojavljajo in-
formacije o namerah po pri-

vatizaciji, za kar se je zdela 
razmeroma majhna obmej-
na bolnišnica na koncu dr-
žave primerna že v manda-
tu prejšnje vlade.

Resnici na ljubo, vse posa-
vske občine oz. njihovi žu-
pani, ki se radi pohvalijo, za 
koliko so vsako leto poveča-
li svoje proračune, bi s sku-
pnimi močmi brez težav ku-
pili vse nove postelje, pa še 
kakšno napravo ali vozilo za 
povrh, kako pa bo z doma-
čimi strokovnimi kadri, če 
bodo ušli iz Brežic, je drugo 
vprašanje.

S. Mavsar

KRŠKO – V sredo, 24. septembra, so posavska društva bolnikov 
s specifičnimi boleznimi, ki delujejo v okviru brežiške bolni-
šnice in povezujejo preko 3500 bolnikov, na pobudo Posavske-
ga društva seniorjev, manegerjev in strokovnjakov v krškem 
Kulturnem domu pripravila dobrodelni koncert. Znani kultur-

ni ustvarjalci, ki so se odrekli svojemu honorarju, so pritegnili 
v dvorano polno število obiskovalcev, saj so nastopili Nuša De-
renda, Nuška Drašček, Rebeka Dremelj, operni pevki Mihae-
la Komočar in Marjetka Horžen Podgoršek, Karl Praprotnik, 
Katja Šulc, Elizabeta Križanič in Rudi Strnad ter Pihalni orke-
ster Videm, ženski pevski zbor Solzice, mešani pevski zbor Viva 
iz Brežic, Coronke z Boštanja in artiški Tamburaški orkester 
KUD Oton Zupančič. Prireditev je povezovala Bernarda Žarn, 
režiral pa jo je Brežičan mag. Matej Filipčič. V nekajtedenski 
akciji so zbrali že 45.000 evrov ter ček izročili direktorju Dra-
ženu Levojeviču, v imenu organizacijskega odbora ga je sim-
bolično predal predsednik Iztok Starc. Akcijo bodo nadaljevali 
do konca leta, z zbranimi sredstvi pa bodo omogočili zamenja-
vo vsaj 36 bolnišničnih postelj na pediatričnem in ginekološko-
porodniškem oddelku.  M. Kalčič M. 

Dobrodelni koncert: za 
postelje že 45.000 evrov

Obiskovalci so bili navdušeni nad izvajalci 
dobrodelnega koncerta.

Po mnenju občinskega sve-
tnika Liste za razvoj mo-
jega kraja in dolgoletne-
ga predsednika KS mesta 
Krško Jožeta Habinca se-
litev Vrbinčanov nima no-
bene neposredne zveze s 
potencialnim odlagališčem 
NSRAO, saj jo je Občina Kr-
ško dolžna zagotoviti zara-
di že obstoječega jedrskega 
objekta, kar je tem svojim 
občanom tudi že obljubila. 
Zato jo je nepotrebno pogo-
jevati z vnaprejšnjim soglas-
jem, ki diši po prisili ener-
getskega velikana, ki bo, kot 
je dejal svetnik Branko Janc 
(LDS), navsezdanje lahko ne-
koč tudi v zasebnih rokah. 
Poleg tega je krški občin-
ski svet že podprl potreb-
ne aktivnosti in postopek za 
sprejem lokacije že teče. 

Po mnenju Habinca se je v 
ponedeljek v krških klopeh 
ponovila že večkrat in zanj 
prevečkrat doslej videna 
zgodba. Potem ko zaintere-
sirana skupina in nekateri v 

nadaljevanje s 1. strani občini dosežejo svoj cilj, se 
več ne zmenijo za mnenje 
tistih, ki so jim iz leta v leto 
pomagali graditi pozitivno 
mnenje na zelo konstrukti-
ven način, kdaj pa kdaj pa 
tudi pomagali pomiriti pre-
več razvnete strasti. Tudi to-
krat so bile njegove pripom-
be zelo dobronamerne, saj 
se od vsega začetka zavzema 
za to, da bi bilo tako odla-
gališče NSRAO kot vse spre-
mljajoče službe v Krškem. 
Njegovi reakciji so pač bo-
trovale izkušnje, ki jih ima 
s to problematiko med lju-
dmi, zato je hotel tako obči-
ni kot GEN energiji le poma-
gati, da ne bi prišlo do težav 
v nadaljnjih postopkih, ven-
dar je bil povsem preslišan. 
„Mislim, da si česa takega 
nisem zaslužil in da mi tega 
pri mojih letih in zdravju res 
ni treba,“ pravi Habinc in 
dodaja, da resno razmišlja 
o odhodu iz občinskih klopi, 
pa tudi o vrnitvi najvišjega 
občinskega priznanja, ki ga 
je prejel lani.

S. Mavsar
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Glasbena tradicija ima v 
Sevnici zanimivo, bogato 
zgodovino in del nje je tudi 
nastanek ter razvoj God-
be Sevnica (le-to je v svo-
ji knjigi V čas zapisana sev-
niška partitura obelodanil 
Oskar Zoran Zelič). Kakšen 
je vaš odnos do tradicije, 
do zgodovine, do preteklo-
sti? Je to nekaj, kar mora-
mo negovati in ohranjati?
Godbeništvo in instrumental-
na glasba je kulturno boga-
stvo, ki so ga v našem okolju 
močno negovali v preteklih 
sto in še v nekaj desetletjih 
več. Vsi, ki delujemo znotraj 
Godbe Sevnica danes, smo 
ponosni, da smo od naših 
prednikov prejeli to kulturno 
izročilo, ki ga z velikim ve-
seljem nadgrajujemo. Prete-
klost nas povezuje in druži, 
zato ni strahu, da tega naše-
ga kulturnega poslanstva ne 
bi ohranjali in predali  bodo-
čim, mlajšim rodovom.

Koliko članov danes sesta-
vlja Godbo Sevnica? 
Pihalni orkester Godba Sev-
nica je za okolje, v katerem 
deluje, kar velik orkester, 
saj je registriranih preko 50 
članov in smo po številu za-
gotovo med vodilnimi v dr-
žavi. Godba Sevnica slovi 
tudi po mladosti, saj je kljub 
stalnim menjavam povpreč-
na starost okrog 21 let. Po-
nosni smo, da imamo v god-
bi tudi posameznike, ki svoje 
poslanstvo opravljajo že več 
kot 30 let.

Kdo je dirigent in kakšna je 
njegova vloga pri ustvarja-
nju kvalitetnega glasbene-
ga izražanja?
Dirigent godbe oz. pihalnega 
orkestra je pomemben člen, 
ki lahko s svojim kvalitetnim 
strokovnim delom veliko pri-
pomore k uspešnemu na-
predku posameznega sesta-
va. Zagotovo delim mnenje 
z vsemi glasbenicami in glas-
beniki, da smo imeli srečno 
roko pri izbiri dirigenta, ki s 
svojo mladostjo, človeško-
stjo in strokovnim znanjem 
veliko pripomore k stalni ra-
sti kvalitete orkestra. God-
bo že tretje leto vodi Matic 
Nejc Kreča iz Trbovelj.

So v Godbi Sevnica samo šo-
lani glasbeniki, torej tisti, 
ki imajo opravljeno glas-
beno šolo ali so morda v 
njej tudi samouki – ljudje, 
ki imajo radi glasbo, a niso 
imeli priložnosti obiskovati 
glasbene šole?
Težko je primerjati glasbeno 
izobraževanje v preteklosti 
in danes, ko je praktično ne-
mogoče primerjati bivše se-
stave - rekli smo jim »pleh 
muzike« - in današnje orke-
stralne sestave, ki igrajo iz-
redno zahtevno koncertno 
glasbo. Ob tej zahtevnosti 
raste tudi glasbena izobraže-
nost godbenic in godbenikov, 
tako se v sestavu prepleta iz-

Pogovor	z	Andrejem	Štricljem,	predsednikom	Godbe	Sevnica

Instrumentalna	glasbena	tradicija
bo živela tudi v prihodnje
SEVNICA – Drugi konec tedna v mesecu septembru je v Sevnici minil v znamenju glasbe, saj je slavno-
stnemu koncertu ob stoti obletnici Godbe Sevnica v soboto, 13. septembra, sledila v nedeljo, 14. sep-
tembra, v dopoldanskem času predstavitev 27 pihalnih godb in treh mažoretnih skupin po vseh krajev-
nih skupnostih. Nato je v popoldanskem času sledila še slavnostna povorka po sevniških ulicah, ki se je 
zaključila s skupnim koncertom preko 1200 godbenic in godbenikov ter mažoretk v športni dvorani.  O 
poteku dvodnevnega mednarodnega festivala pihalnih godb v Sevnici (udeležila sta se ga tudi godbi s 
Hrvaške in iz Nemčije) smo se pogovarjali s predsednikom sevniške godbe Andrejem Štricljem.

kušenost z mladostjo, v ka-
teri praktično ni več posa-
meznika, ki bi ne uspešno 
opravil šolanje na Glasbeni 
šoli Sevnica. 

Kolikokrat na teden in kje 
potekajo vaje?
Vaje so pomemben del in 
prav te odločajo o napred-
ku, v velikih primerih pa tudi 
o razpadu.  Obvezne vaje so 
vsak petek in pred pomeb-
nimi nastopi - pred koncerti 
in gostovanji se vaje odvija-
jo tudi ob sobotah  in nede-
ljah (dopoldan in popoldan). 
Le malokdo si lahko predsta-
vlja, koliko odrekanja je po-
trebno, da se izvedejo kon-
certi, ki jih lahko spremljajo 
naši zvesti poslušalci. 

Igranje prvomajske budni-
ce zgodaj zjutraj - prav na 
praznik dela - je že tradi-
cija v Sevnici, ki pa ste jo 
razširili še na ostale kraje v 
sevniški občini. Zakaj?
Godba v občini uživa velik 
ugled in podporo, kar nas 
izredno veseli, zato skuša-
mo to vračati preko svojega 
glasbenega poslanstva in od-
ločili smo se, da vsako leto 
menjamo področja, v kate-
rih izvajamo pri prebivalcih 
izredno priljubljeno prvo-
majsko budnico. Poleg bu-
dnice se vsako leto skoraj 
od same ustanovitve god-
be izvajajo božično-novole-
tni koncerti, odkar pa pra-
znujemo dan državnosti, se 
vedno predstavimo s samo-
stojnim koncertom na gradu 
Sevnica. 

Za člani pihalne godbe so 
številne prireditve in  tek-
movanja – tako na domačih 
tleh kot v tujini. Kateri so 
najlepši, najpomembnej-
ši dosežki na tekmovanjih? 
Na kaj ste oz. so godbeni-
ce in godbeniki najbolj po-
nosni?
Težko je potegniti ločnico 
med  najlepšimi in najpo-
membnejšimi dogodki, saj 
se ti prepletajo. Zagotovo so 

druženja na festivalih doma 
in v tujini lepši del, ki jih do-
življamo predvsem v glasbi 
z ostalimi vrstniki; še pose-
bej pa nas osreči in navduši 
prepolna dvorana naših po-
slušalcev doma – to so zares 
najlepši trenutki, ki jih no-

beden iz sestava ne bi zame-
njal za zmago na še tako od-
mevnem tekmovanju. Naše 
poslanstvo je predvsem nav-
dušiti naše domače ljudi. Se-
veda je kar nekaj tekmovanj, 

še zlasti v zadnjem času, ko 
je godba posegla tudi po naj-
višjih priznanjih. Naj ome-
nim leto 2005, ko smo na 
Poljskem med 16 godbami 
iz Evrope prejeli Zlati rog; 
v letu 2007 smo na izredno 
kvalitetnem mednarodnem 

festivalu v koncertnem igra-
nju v Novem mestu osvojili 
bronasto plaketo. Letos smo 
po nekaj letih brez udeležbe 
na državnih prvenstvih pose-
gli po zlati plaketi in se uvr-
stili v drugi kakovostni ra-
zred.  

Kdaj so se pričele organi-
zacijske priprave na dvo-
dnevni mednarodni festi-
val pihalnih orkestrov ob 
100-letnici delovanja God-
be Sevnica?
Prve priprave so se pričele 
že sredi februarja in se nato 
nadaljevale vse do septem-
bra. V pripravo dvodnevnega 
mednarodnega festivala pi-
halnih orkestrov so bili vpe-
ti posamezniki, vse krajevne 
skupnosti in nekateri ulični 
odbori. 

Na slavnostnem koncertu 
Godbe Sevnica z gosti so bila 
podeljena tudi priznanja.
Vsi smo bili ponosni, da je 
naše praznovanje s svojim 
obiskom na slavnostem kon-
certu počastil predsednik 
države dr. Danilo Türk s so-
progo Barbaro. V svojem na-

govoru je med drugim pove-
dal, da brez posameznikov 
ni mogoče ohranjati kultur-
ne dediščine. Tega se dobro 
zavedajo tudi v JSKD Repu-
blike Slovenije, ki so s pri-

znanji nagradili posamezni-
ke, ki v godbi nastopajo več 
kot 5, 15 in 25 let. Zlato Ada-
mičevo priznanje za več kot 
30-letno članstvo v godbi so 
prejeli: Luka Žuraj, Igor Pa-
skvale in Tone Hohkraut. 
Srebrni častni znak za or-

ganizacijske in druge obli-
ke dela, ki so trajnejše za-
znamovale godbeništvo, sem 
prejel predsednik godbe An-
drej Štricelj. Zveza Sloven-
skih godb je podelila plaketo 
ZSG Godbi Sevnica za njeno 
uspešno delo. 

Kakšni so občutki sedaj, ko 
je ta velika prireditev za 
vami? 
Težko je opisati občutke z 
besedami – to je posebno 
doživetje. Vsekakor nam je 
velika pričakovanja delno 
pokvaril dež, ki nas je z ure-
jenega prireditvenega pro-
stora na prostem  pregnal v 
zaprto dvorano, ki ni ponu-
dila tolikšnih glasbenih užit-
kov, a  že parada 27 pihalnih 
orkestrov in mažoretnih sku-
pin po ulicah Sevnice je ne-
pozaben dogodek, ki se ga 
bomo še dolgo spominjali. 

Spregovoriva še kaj o načr-
tih Godbe Sevnica?
Zgodovina in sedanjost sta 
brezpredmetni, če ne bi na-
črtovali prihodnosti. Pravkar 
smo se dobro vrnili z  gosto-
vanja na Hrvaškem, iz  Nove-
ga Vinodolskega, kjer smo iz-
koristili termin tudi za skupne 
priprave na božično-novoletni 
koncert, ki bo letos v soboto, 
27. decembra, v športnem 
domu, kjer bo z nami nasto-
pil priznani dalmatinski pevec 
Vinko Coce z Dalmatinsko kla-
po. Prepričani smo, da nam 
bo v prihodnje uspelo dvigo-
vati kvaliteto sestava, prido-
biti še več mladih iz Glasbene 
šole Sevnica in se tako udele-
ževati tekmovanj in festiva-
lov doma in v tujini. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Predsednik Godbe Sevnica Andrej Štricelj je prejel 
srebrni častni znak, godba pa plaketo ZSG.

Skupni koncert godbenic in godbenikov ob 100-letnici 
godbeništva se je zaradi slabega vremena odvijal v 
sevniški športni dvorani.

Prihod sevniških godbenic in godbenikov s slavnostne 
ulične povorke na skupni zaključni koncert. 

KRŠKO - V 40-članskem Dr-
žavnem svetu Republike Slo-
venije lokalne interese ob-
čin Krško, Sevnica, Brežice 
in Kostanjevica na Krki za-
stopa državni svetnik Jože 
Slivšek. Za predloge obča-
nov in občank je na voljo 
vsak ponedeljek od 7.30 do 
9.30 ure v prostorih občine 
Krško. Pišete mu lahko tudi 
po elektronski pošti na na-
slov joze.slivsek@siol.net. 
Državni svet lahko Državne-
mu zboru predlaga sprejem, 
spremembo ali dopolnitev 
posameznih določb zakonov,  
zahteva ponovno odločanje 
o zakonu, razpis zakonodaj-
nega referenduma, parla-
mentarno preiskavo ter ima 
pravico na Ustavno sodišče 
vložiti zahtevo za začetek 
postopka za oceno ustavno-
sti in zakonitosti predpisov. 

Uradne	ure	
državnega 
svetnika

SEVNICA – Kandidat za žu-
pana občine Sevnica Srečko 
Ocvirk je v torek, 30. sep-
tembra, na Trgu svobode 9 v 
Sevnici (nasproti Foto Asje) 
odprl svojo volilno pisar-
no. Občanke in občani ima-
jo tako možnost, da podajo 
svoje konkretne predloge in 
pobude za ureditev občine 
Sevnice in življenja v Sevnici 
ter tudi dobijo volilni mate-
rial kandidata, pravijo v ob-
činskem odboru SLS Sevnica. 
V času volilne kampanje bo 
pisarna odprta vsak dan. 

Ocvirk	odprl	
volilno	
pisarno

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

KRŠKO - Na Fakulteti za energetiko so s 1. oktobrom zače-
li tudi konkretno izvajati študijski proces na visokošolskem 
strokovnem in univerzitetnem študijskem programu ener-
getika. Študij letos poteka tako v Krškem kot tudi v Vele-
nju, saj imajo v obeh krajih dovolj vpisanih študentov. Na 
obeh lokacijah nameravajo sicer izvesti tudi izredni študij. 
Ob tem že poteka tudi razpis za vpis na magistrski študij, 
in sicer še do 6. oktobra. Krška univerza je najmlajša člani-
ca Univerze v Mariboru. Kot pa je na novinarski konferenci 
(na fotografiji) poudaril njen rektor Ivan Rozman, ni dovolj 
samo vpis, ampak bo potrebno tudi diplomirati.  M.K.
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O kandidatki so spregovori-
li tudi udeleženci, ki so bili 
enotni, da se je Breda Dre-
nek Sotošek v preteklih letih 
že večkrat dokazala - tako na 
področju vodenja družbene-
ga podjetja in kasneje kot 
zasebnica ter podžupanja. 
Ob koncu srečanja je v Sevni-
ci rojena magistra farmacije 
in specialistka farmacevtske 
informatike Breda Drenek 
Sotošek povedala: »Izredno 
sem vesela današnjega sre-
čanja, kajti dokazali smo, da 
je bilo v preteklosti nareje-
no veliko dobrega za Sevni-
co. Zasnovano je bilo veliko 
projektov, ki pa se vsi zara-
di nepremostljivih ovir niso 
uresničili. Potrudila se bom 
pridobljene izkušnje poveza-
ti s svojim znanjem in vztraj-
nostjo ter tako popeljati Sev-
nico naprej, k vsestranskemu 
napredku in ustvarjanju po-
gojev za blaginjo vseh. Še ve-
dno pa vidim eno od glavnih 

SEVNICA – V četrtek, 25. sep-
tembra, je  neodvisni kandi-
dat na nadomestnih volitvah 
za župana občine Sevnica 
Zdravko Mastnak, ki na ok-
tobrskih volitvah kandidira s 
podporo stranke Zares-nova 
politika, pred Mladinskim 
centrom Sevnica perspektiv-
ni sevniški glasbeni skupini 
Septic Scum, ki je bila usta-
novljena pred poldrugim le-
tom in jo sestavlja pet mla-
dih glasbenih entuziastov, 
podaril 1000 evrov za posne-
tek njihove prve zgoščen-

Pripravljena	za	pot	naprej

Srečanja s podžupanjo in kandidatko za županjo na 
nadomestnih volitvah v sevniški občini za mandat dveh 
let so se udeležili (od leve proti desni): Jože Peternel, 
Jože Bavec, Marija Jazbec, Breda Drenek Sotošek, 
Breda Mijovič, Valentin Dvojmoč in Janko Rebernik. 

Potrebujemo odločne ljudi

Drage volilke, dragi volilci,

zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje 
na petih parlamentarnih volitvah v državi 

Sloveniji. Kot poslanec bom zagovarjal 
takšno vodenje, ki bo znalo prisluhniti 
potrebam lokalnega prebivalstva in jih 
uskladiti s širšimi družbenimi interesi.

Veseli me, da bodo v državnem zboru  
v naslednjih štirih letih prisotna tudi naša 

prizadevanja, naša odločnost in glasna beseda 
za Posavje in Posavce. 

Hvala, ker verjamete vame. 

Franc Bogovič,
župan občine Krško in poslanec v DZ RS 

mag. Andrej Vizjak
ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste odšli v nedeljo na volišča v občini Sevnica 
in nam dali svoj dragoceni glas zaupanja in podpore.

OO SDS Sevnica in mag. Andrej Vizjak

HVALA krajankam in krajanom Občine 
Brežice za številne glasove podpore. 

Izrazili ste željo po spremembi na bolje 
in dali pomemben prispevek na poti 

uresničevanja programa Socialnih 
demokratov. To nas obvezuje in zato 

sprejemamo odgovornost za spremembe. 

OO SD Brežice 
in kandidat mag. Hrvoje Teo Oršanič
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SEVNICA – V petek, 26. septembra, je podžupanja in kandidatka za županjo občine Sev-
nica Breda Drenek Sotošek pripravila sprejem za bivše predsednike sevniške občinske 
skupščine, nekdanje predsednike izvršnih svetov v občini in nekdanjega župana obči-
ne Sevnica. Skupaj so si ogledali sevniški grad in ob tem izmenjali izkušnje ter poglede 
na nadaljnji razvoj občine.

razvojnih možnosti v turiz-
mu in v malem gospodarstvu. 
Bogata kulturna dediščina 
s kvalitetno ponudbo pode-
želskega turizma in pridobi-
vanja ter trženja ekološko 
pridelane prehrane, podprto 

z dobro regionalno in lokal-
no infrastrukturo, z usposo-
bljenimi kadri ter s programi 
za kakovostno preživljanje 
prostega časa je pot, ki vodi 
samo naprej!« 

S. R., foto: L. M

KRMELJ, TRŽIŠČE, ŠENTJANŽ 
– Kandidatka za županjo ob-
čine Sevnica Meri Kelemi-
na je 23. septembra obiska-
la prebivalce KS Krmelj, dan 
zatem je bila na obisku v Tr-
žišču, še dan kasneje pa v 
Šentjanžu. 

V svojih predstavitvah je 
poudarila, da želi prisluhni-
ti predvsem krajanom in se 
z njimi pogovoriti o težavah 
in problemih, s katerimi se 
srečujejo vsak dan. Kot je 
povedala, se bo v Krmelju 
zavzemala za dokončanje 
travnatega igrišča in adre-
nalinskega parka, dokonča-
nje čistilne naprave v Ga-
brijelah, izgradnjo skupne 
kanalizacije in CČN Tržišče-
Krmelj, načrtovanje in pri-
četek realizacije projekta 
Industrijska cona, zasnovo 
dolgoročne rešitve pomanj-
kanja kapacitet za malčke 
v vrtcu in v predšolski vzgo-
ji, postavitev javne razsve-
tljave po ulicah ter ureditev 
javnih površin in ožjega sre-
dišča Krmelja. 

V Tržišču se bo zavzela za 
čim hitrejšo izgradnjo nove 
šole in telovadnice, saj kra-

ke oz. prvega albuma. Ma-
stnak je z radodarno gesto 
želel pokazati, da bo skrb 
za mlade ena izmed njego-
vih prioritet pri nadaljnjem 
delu. Prepričan je, da bi bilo 
potrebno na  področju kva-
litetnega preživljanja pro-
stega časa mladih narediti 
še več -  pospešiti določene 
stvari in sestaviti dolgoro-
čen načrt za še kvalitetnejšo 
prosperiteto mladine v Sev-
nici (selitev MC-ja v večje 
in svetlejše prostore, izgra-
dnja mladinskega hotela in 

ostale potrebne infrastruk-
ture za mlade, široka in do-
stopna spletna povezava za 
vsak dom, več otroških igrišč 
in igral...). »Sevničani mora-
mo jasno in glasno povedati, 
ali imamo ljudi, ki so v sta-
nju narediti nekaj za Sevni-
co; ali znamo oceniti kako-
vost in vrednost človeka ali 
pa smo »zaplankanci«, ki 
smo v sevniškem primeru po-
slali človeka sedet v opozici-
jo!« je bil odločen v svojem 
govoru kandidat za župana.

S. R.

jani že štiri leta plačujejo 
samoprispevek, izgradnjo 
novih pločnikov ob državni 
cesti skozi Tržišče, vzposta-
vitev pogojev za izgradnjo 
industrijske cone v Tržišču, 
za razvoj turizma, vinarstva 
in društvenih dejavnosti v 
teh krajih, v Šentjanžu pa 

za dokončanje vodovodne-
ga sistema na področju cele 
KS, ureditev krajevnih in va-
ških jeder, lokalnih in regi-
onalnih cest, posebej pa še 
za izgradnjo objektov, kjer 
se največ zadržujejo vaški 
otroci, to je šola, telovadni-
ca in športno igrišče.

Obiskala	krajevne	skupnosti

Breda Drenek Sotošek, kandidatka za županjo Sevnice

Zdravko Mastnak, kandidat za župana Sevnice

Meri Kelemina, kandidatka za županjo Sevnice
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ranja in vključitve poslovnih par-
tnerjev iz sveta. Imela sem lepe 
uspehe. Vodila sem preko 70 ljudi, 
organizirala timsko delo. Ob šte-
vilnih reorganizacijah sem kljub 
zahtevam lastnikov kapitala po ra-
cionalizacijah vedno poskrbela za 
ljudi, da niso ostali brez dela. Tudi 
zato me imajo sodelavke in sode-
lavci radi. Vse te izkušnje lahko 
učinkovito uporabim pri vodenju 
občine. Naslednje področje, kjer 
sem nabirala bogate izkušnje iz 
lokalne samouprave, je krajevna 
skupnost, kjer sem bila predse-
dnica. Skupaj s krajani smo skoraj 
iz nič ogromno ustvarili. Krajani 
to dobro vedo. Veliko smo naredili 
na področju infrastrukture, veliko 
pa tudi na kulturnem in športnem 
področju. Pri vsem tem delu sem s 
svojimi logističnimi sposobnostmi 
prigospodarila precej dodatnega 
denarja. V tem duhu je potrebno 
voditi tudi občino, da lahko nare-
diš korak naprej. Zadnji dve leti 
sem tudi članica občinskega sve-
ta, kjer aktivno delujem, še pose-
bej kot članica odbora za finance 
in infrastrukturo. Prepričana sem, 
da imam dovolj izkušenj za uspe-
šno vodenje občine. Vsekakor pa 
želim občino voditi profesionalno 
in tudi demokratično. Zelo si že-
lim, da bi ljudje in različni stro-
kovnjaki radi in z veseljem sode-
lovali pri iskanju najboljših rešitev 
za občino. Moramo biti odločni in 
tudi kritični pri iskanju rešitev. 
Ob doseženih uspehih pa si mora-
mo seči v roke in ostati dobri pri-
jatelji. 

Kakšna so osnovna programska 
izhodišča, ki ste jih pripravili ob 
kandidaturi za županjo? 
Moj program sem razdelila v šti-
ri področja, ki so med sabo tesno 
povezana. Najprej dajem pouda-
rek strateškim usmeritvam obči-
ne, med katere sodijo gospodar-
jenje s prostorom in varovanje 
okolja, potem finančni viri obči-
ne in pogled na pokrajinske pove-
zave. Drugo področje so razvojne 
usmeritve in konkretni projekti. 

Tretje področje je šolstvo in po-
sebna pozornost krajevnim sku-
pnostim. Nazadnje pa še skrb za 
vse generacije in pomen delova-
nja civilne družbe preko različnih 
oblik organiziranja. Vsako podro-
čje ima še cel spekter podskupin, 
program je zelo razdelan in dovolj 
natančen, tako da se v njem naj-
dejo vsi ljudje s svojimi interesi in 
željami. Za predstavitev progra-
ma ljudem po KS organiziram sho-
de, sestanke oz. okrogle mize, na 
katerih sem jim predstavila svojo 
vizijo ter jim ponudila roko za so-
delovanje. Naj tudi oni povedo, 
kaj od mene pričakujejo in kako 
bomo sodelovali naslednje dve 
oziroma šest let. 

Če poskušam na kratko omeniti 
najpomembnejše iz mojega pro-
grama, potem naslednje: ena iz-
med najpomembnejših nalog 

socialo, za starejše, pa tudi za iz-
gnance in njihovo povrnitev voj-
ne škode. Pomembna so tudi dru-
ga področja, kot so humanitarne 
dejavnosti (Rdeci križ, Karitas…), 
gasilstvo, društva kmečkih žena, 

čebelarska dru-
štva in seveda 
krajevne skup-
nosti tako v ce-
loti gledano kot 
tudi vsaka posa-
mezno. 
Istočasno mora-
mo poskrbeti za 
učinkovito do-
končanje vseh 
del ob izgradnji 
hidroelektrarn 
na Savi in vseh 
drugih projek-
tov, ki so v fazi 
izvajanja in na-
črtovanja.

Kakšni so lju-
dje, s kateri-
mi radi sodelu-
jete?
V bistvu so vsi 
ljudje dobri. V 
to verjamem, 

čeprav mi včasih kdo reče, da sem 
naivna, ampak prepričana sem, da 
je v vsakem posebej tako veliko 
dobrega, zato se ne smemo usta-
vljati samo na nekaterih, morebi-
ti tudi negativnih točkah. Iz ljudi 
potegnimo tisto dobro, pripravlje-
nost za sodelovanje, da naredijo 
nekaj več, taka miselnost me na-
mreč motivira. 

Mislite, da bi moralo več žen-
sk delovati v politiki? Zakaj na-
stopate s sloganom Meri po meri 
sproščeno in ustvarjalno.
Ženske smo že po naravi bolj od-
prte, rade delujemo timsko, ima-
mo besedo na pravem mestu, zato 
se zavzemam za sproščenost. Ker 
veliko pomeni, če si sproščen pri 
svojem razmišljanju, pri svojem 
delu, uspehi pri delu ne izostane-
jo. Ustvarjalno pa mora biti npr. 
pri pripravi projektov, saj ustvar-
jalni duh pripelje do rezultatov.
Ja, vsekakor več žensk, res je, da 
čisto brez moških težko, ampak 
kombinacija moških in žensk je 
prava kombinacija. Tudi starostna 
struktura mora biti pestra. Mladih 
izobražencev ne smemo pozabiti. 
Če delaš v nekem okolju predol-
go, deluješ že po nekih kalupih in 
manj ustvarjalno, zato so potreb-
ne t. i. rotacije. Da na novem po-
dročju spet poiščeš v sebi tisto 
najboljše, izziv novega. 

Tudi svoji kampanji želite dati 
pečat ženskosti, hkrati pa pra-
vite, da bi moral biti ženski duh 
racionalen, poln razmišljanja, 
konkretnih izvedb, radi pa ima-
te tudi timsko delo?
Ženske lahko delamo dve, tri ali 
več del hkrati, z enim delom mož-
ganov strateško dolgoročno razmi-
šljaš, z drugim delom srednjeroč-
no, v izvedbi pa smo ženske tako 
in tako prve. Vedno imaš to tro-
je v mislih, pa naj bo to vizija ali 
izvedba. Tudi če se zgodi kakšna 
ovira, sem mnenja, da se ne smeš 
ustaviti, ampak iti naprej, poiska-

vsake občine je gospodarjenje 
s prostorom. To pomeni, da ob-
čanke in občani odločamo o tem, 
kako se bo naša občina prostorsko 
in urbanistično urejala, gradila in 
razvijala. Prav od pravilnih odlo-

čitev razpolaganja s prostorom je 
odvisen razvoj občine. Velik pou-
darek dajem dejstvu, da se mora-
jo finančna sredstva občine ople-
menititi. Brez dobro pripravljenih 
projektov se ni mogoče potegova-
ti za dodatna sredstva. Napeti mo-
ramo vse moči in izdelati še nekaj 
novih projektov, ki bodo imeli ve-
lik delež sofinanciranja iz držav-
nega proračuna in sredstev EU. 
Brez dobro pripravljenih projek-
tov tega ni mogoče pričakovati. 
Mi moramo svoj pogled usmeriti 
v prihodnost z novimi razvojnimi 
usmeritvami. Menim, da mora biti 
gospodarski razvoj sevniške obči-
ne hitrejši. Tu imamo veliko ne-
izkoriščenih priložnosti. Smo tudi 
kmetijsko usmerjena občina in vi-
dim priložnosti za naše kmete v 
pridelavi zdrave hrane. Povpraše-
vanje po zdravi hrani bo vedno ve-
čje. Temu primerna bo tudi cena, 

ki mora biti sprejemljiva. Ustva-
riti moramo blagovne znamke, ki 
bodo zagotavljale ustrezno ceno 
in kvaliteto. Tudi turizem mora 
biti naš potencial, saj lepot naše 
občine skoraj ni mogoče opisati z 
besedami. Zaradi naravnih lepot, 
kulturno zgodovinskih znamenito-
sti in naših dobrih ljudi je veliko 
možnosti za razvoj različnih vrst 
turizma. Skrbeti moramo za boljše 
prometne povezave, ki bodo naše 
okno v svet. Za občino Sevnica 
je velikega pomena razvoj pred-
šolske vzgoje in osnovnega šol-
stva. Tudi šport nas mora krepiti 
in povezovati, imeti pa mora tudi 
ustrezno infrastrukturo. Na podro-
čju kulture bom podpirala in sofi-
nancirala programe aktivnih dru-
štev in posameznikov, ki s svojim 
delom razvijajo in širijo kulturno 
zavest. Skrbela bom za vse gene-
racije, za malčke, za zdravstvo in 

Kako so ljudje sprejeli vašo kan-
didaturo, kakšne županje si že-
lijo?
Bila sem zelo pozitivno presene-
čena, tudi v okoljih, ki me manj 
poznajo, da so bili do mene zelo 
pozitivni, želijo si sodelovanja z 
mano in me vidijo kot županjo. 
Tudi sama sebe vidim v tej vlogi, 
saj drugače se ne bi podajala na 
to pot, ki ni lahka, ni enostavna. 
Trenutno še polno delam v služ-
bi, saj želim zapustiti urejeno sta-
nje. Tako, da bodo moji sodelav-
ci, ko bom odšla, lahko nemoteno 
nadaljevali. Za volitve si vzamem 
le kakšen dan dopusta. 

Koliko nameravate svoje izku-
šnje iz gospodarstva prenesti v 
delo na občini?
Moja vizija je, da občino organizi-
ram po gospodarski shemi. Ne po-
polnoma kot  gospodarsko organi-
zacijo, ampak zelo podobno. Če 
sem uspela v gospodarstvu, v naj-
bolj težki panogi, kjer si je treba 
trdo prislužiti kruh, plače, pa še 
lastniku mora nekaj ostati, bom 
zagotovo zelo uspešna v lokalni 
samoupravi. Naša občina iz držav-
nega proračuna prejme kar pre-
cej finančnih sredstev. Moja na-
loga kot županje pa je ta denar 
učinkovito razporediti in opleme-
nititi. Skoraj 70 % tako imenova-
ne zagotovljene porabe gre za za-
konske finančne transferje javnim 
zavodom in drugim institucijam, 
na katere občina nima velikega 
vpliva. Približno 30 % zagotovlje-
nih finančnih sredstev se razpore-
ja v investicije na področju vseh 
vrst infrasrukture. Ta sredstva pa 
za hitrejši razvoj občine ne za-
doščajo. Potrebe naše občine po 
svežem investicijskem denarju so 
ogromne. Mi moramo v prihodnje 
na naših 30 % investicijskih sred-
stev pridobiti še vsaj 100 % doda-
tnih sredstev iz razpisov države 
Slovenije in EU. Ampak denar ne 
pride sam od sebe, treba je trdo 
delati in imeti dolgoročno vizijo, 
strategijo, npr. na področju inve-
sticij, gospodarstva nasploh, kul-
turnih in športnih objektov itd. 
Vse to lahko dosežemo z dobri-
mi in strokovno pripravljenimi ra-
zvojnimi projekti. To je en vidik, 
en moj pogled na vodenje občine. 
Drugi vidik pa je zasebno in javno 
partnerstvo. Za še hitrejši razvoj 
na vseh področjih življenja lju-
di je potrebno pridobiti tudi do-
datna sredstva od različnih zaseb-
nih vlagateljev in organizacij. To 
je lahko v obliki koncesij, lastni-
ških deležev različnih struktur in 
drugih pogodbenih razmerij. Me-
nim, da imajo domači partner-
ji velik posluh za to, zato bodo 
imeli ti prednost. Zaskrbljujoč je 
tudi podatek, da se 43 % naših lju-
di vozi drugam na delo. Zaustavi-
ti je potrebno tudi beg možganov 
in tiste, ki so odšli, pritegniti na-
zaj, usmeriti v naš kraj mlade iz-
obražence.

Kateri izkušnje bi še posebno iz-
postavili kot argument za lažjo 
odločitev volivkam in volivcem?
Če upoštevam delo v Lisci nekaj 
let nazaj, sem bila pionir na po-
dročju razvoja, strateškega plani-

VOLITVE

Pogovor z Meri Kelemina, kandidatko za županjo občine Sevnica

Delovala bom kot županja vseh občank 
in občanov - vseh dobrih ljudi.
Meri Kelemina, 48-letna kandidatka za županjo občine Sevnica, je osnovno šolo obiskovala na Blanci, kjer tudi živi z možem, hčerko ter sinom. Šolanje je nadaljevala 
na ekonomski srednji šoli v Celju in študij na sedanji Ekonomski-poslovni fakulteti v Mariboru, tako da je po izobrazbi diplomirana ekonomistka. Govori tri svetovne jezi-
ke, in sicer nemško, angleško in rusko. Za svojo službo v Lisci  pravi, da je njen drugi dom, saj tam že 26 let opravlja pomembna dela. Med njimi poudarja zlasti vodenje 
razvoja, ker je bilo to v izjemno zahtevnih razmerah, ki vladajo v tekstilni industriji, Lisca pa je v tem času zgradila prepoznavno blagovno znamko. Tudi zadnji dve leti, 
ko je svetovalka direktorja za razvoj, je naredila več, kot so lahko pričakovali lastniki in sama od sebe, saj je odprla več kot 15 novih prodajnih mest v različnih državah 
Evrope in sveta. Rada dela z ljudmi in za ljudi, zato se je odločila, da se preizkusi tudi v politiki, za kar si je največ izkušenj pridobila pri vodenju domače krajevne sku-
pnosti in kot svetnica v sevniškem občinskem svetu. Pred bližnjimi županskimi volitvami sva se pogovarjali o marsičem, tudi o peki tort in drugih sladkih dobrot.

ti je potrebno novo rešitev. Zakaj 
bi trošili energijo in razglabljali, 
da nekaj ne gre, poišči novo pot, 
novo verzijo. Pri tem smo ženske 
res racionalne in neomajne.

Veliko potujete po svetu, imate 
izkušnje z drugimi narodnostmi. 
Kako  predstavljate svoje okolje 
drugim ljudem, kako oni vidijo 
vas ali našo kulturo, Slovenijo?
Zame je potovanje že rutina. Sre-
čujem se z različnimi ljudmi, vseh 
mogočih ver, narodnosti, vsi imajo 
neke posebnosti, različne kulture, 
drugo mentaliteto. S komunika-
cijo nimam težav, celo v tej raz-
ličnosti in drugačnosti vidim izziv, 
kako vse te ljudi pripeljati na en 
imenovalec, v mojem primeru je 
bila to blagovna znamka Lisca. Če 
vse to prenesem v politiko kot žu-
panja, če vzamem to funkcijo kot 
blagovno znamko, gre za povezo-
vanje različnih ljudi, saj v občini 
delujejo različne stranke, ki ima-
jo različna mišljenja, posamezniki 
pa prav tako, zato poudarim, da 
kandidiram kot neodvisna kandi-
datka, s podporo stranke SDS. Bili 
so razgovori tudi z drugimi stran-
kami, ampak mislim, da za žu-
pana sploh ni pomembna politič-
na pripadnost, delovala bom kot 
županja vseh občanov in občank, 
vseh mojih ljudi. Da to zmorem, 
sem že pokazala tudi v krajev-
ni skupnosti, kjer za člane sveta 
sploh nisem vedela, kdo je iz ka-
tere stranke. Mislim, da sem lah-
ko sprejemljiva za vse občanke in 
občane, ne glede na to, ali me ka-
tera stranka podpira ali ne. 

Ali boste ta znanstva, ki ste jih 
v svetu pridobili, gojili tudi na-
prej, če boste županja? 
Vsekakor. Še posebno, če gre za 
kroge, ki so vpeti v gospodarstvo 
in trgovino, bomo ostali prija-
telji, prav gotovo bo to bolj na 
osebni ravni. Imam pa že nekaj 
znancev in prijateljev iz nekate-
rih držav, ki bi prav gotovo ponu-
dili konkretne projekte, predlo-
ge. Seveda bi se najprej obrnila 
na domače ljudi, ki so pripravlje-
ni partnersko sodelovati, imajo 
denar, nekateri iz nagiba dobička 
drugi spet zaradi želje po prepo-
znavnosti. Poskušala bom v korist 
občine sodelovati na vseh rav-
neh, z vsemi ljudmi, brez pred-
sodkov.

Ljudem prijazna občinska upra-
va bo moje osnovno vodilo pri od-
nosu do naših občank in občanov. 

Vedno in povsod se bom zavzela 
za ljudi in organizacije, da bodo 
na občinski upravi čim prej, čim 
ugodneje in na kar se da prijazen 
način lahko uredili svoje zadeve.

Pa se dotakniva še vašega pro-
stega časa. Poznamo vas kot ga-
silko, izvedela pa sem, da radi 
ustvarjate prav posebne slad-
kosti?
Ja, gasilstvo je najbolj množič-
na organizacija, na eni strani hu-
manitarna, pomaga pri požarih in 
drugih naravnih katastrofah, to 
je ena pozitivna plat tega, dru-
go pa je druženje. V našem kra-
ju smo bili gasilci že od malih 
nog, ta tradicija traja tudi na-
prej. Imam uniformo, se udele-
žujem tudi določenih tekmovanj, 
zadnje čase mogoče malo manj, 
ker mi primanjkuje časa. Imam 
velik posluh za tak način druže-
nja, podpiram tudi razne druge 
društvene dejavnosti. Nekoč sem 
igrala na odru, rada sem recitira-
la, pela, plesala. V prvi vrsti pa 
sem, tako kot druge ženske ma-
tere, gospodinja, kar sem zelo 
rada. Po daljšem času sem danes 
skuhala domače nedeljsko kosilo 
in se pri tem kar nekoliko odpo-
čila. Resnično pa uživam v peki 
tort in te so moja specialnost, ne 
le za narezat, ampak rada ustvar-
jam različne motive in oblike, za 
posebne prilike: od skodelice 
kave do nogometne žoge, nare-
dila pa sem že tudi nedrček. Ti-
sti, ki sem jim torte naredila, so 
rekli, da niso samo lepe, pač pa 
tudi zelo dobre. 

In kaj boste rekli za konec?
Verjamem vase in prepričana 
sem, da lahko z novim, sodobnim 
vodenjem občine, skupaj z vami 
vsemi  občankami in občani obči-
ne Sevnica dosežemo hitrejši ra-
zvoj in razcvet naše prelepe ob-
čine. Naše največje bogastvo in 
največji potenciali so naši pridni 
in sposobni ljudje. Želim jim dati 
priložnost, da skupaj z mano in s 
številnimi gospodarstveniki, poli-
tiki in drugimi ljudmi iz občine, 
Posavja in Slovenije zagotovimo 
nam in našim otrokom boljše ži-
vljenje. Moje življenjske vredno-
te, moje prepričanje v dobro, 
moja ljubezen do lepot naše ob-
čine in do ljudi ter moj program 
naj bo njihovo vodilo pri odloči-
tvi, da bodo svoj cenjeni volilni 
glas oddali zame, za svojo župa-
njo.

M.K.M.

Tisti, ki sem jim torte naredila, 
so rekli, da niso samo lepe, 

pač pa tudi zelo dobre. 

Meri Kelemina
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Meri med preizkušanjem v kuhanju golaža
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Rezultati volitev v 5. volilnem okraju - Brežice

1. ANDREJ VIZJAK SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 4.516  38,87 % 
2.  HRVOJE TEO ORŠANIČ SOCIALNI DEMOKRATI 2.637  22,70 % 
3.  DRAGO LOPERT ZARES - NOVA POLITIKA 1.272  10,95 % 
4.  MITJA DRŽANIČ DeSUS 960  8,26 % 
5.  VANJA VESELIČ SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 730  6,28 % 
6.  FERDO PINTERIČ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 672  5,78 % 
7.  IVAN SUŠIN SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA + SMS 356  3,06 % 
8.  SONJA BENDA-HEINE NOVA SLOVENIJA 127  1,09 % 
9.  MIROSLAVA MAHOVNE LIPA 123  1,06 % 
10.  NASTJA GELTAR ZELENI SLOVENIJE 60  0,52 % 
11.  JOŽICA BRATANIČ LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ 46  0,40 % 
12.  TEJA DUMENČIĆ LISTA ZA ČISTO PITNO VODO 46  0,40 % 
13.  JANEZ CERKOVNIK KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA 39  0,34 % 
14.  JOŽE STIBRIČ STRANKA SLOVENSKEGA NARODA 25  0,22 % 
15. IVAN ZUPAN ZELENA KOALICIJA 8  0,07 % 

Rezultati volitev v 6. volilnem okraju - Krško

1.  STANE PAJK SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3.572 26,15 % 
2.  SILVO KROŠELJ SOCIALNI DEMOKRATI 3.088  22,61 % 
3.  FRANC BOGOVIČ SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA + SMS 2.853  20,89 % 
4.  VILMA JAN ŠPILER ZARES - NOVA POLITIKA 1.139  8,34 % 
5.  DUŠAN ŠIŠKO SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 909  6,65 % 
6.  JOŽICA MIKULANC DeSUS 886  6,49 % 
7.  DAMJAN LAH LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 518  3,79 % 
8.  JANEZ POŽAR NOVA SLOVENIJA A 316  2,31 % 
9.  DUŠAN VODLAN LIPA 211  1,54 % 
10.  NASTJA GELTAR ZELENI SLOVENIJE 41  0,30 % 
11.  TEJA DUMENČIĆ LISTA ZA ČISTO PITNO VODO 37  0,27 % 
12.  JANEZ CERKOVNIK KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA 35  0,26 % 
13.  JOŽE STIBRIČ STRANKA SLOVENSKEGA NARODA 25  0,18 % 
14.  MOIRA MIŠA CIZEL LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ 23  0,17 % 
15.  IVAN ZUPAN ZELENA KOALICIJA 7  0,05 % 

Rezultati volitev v 7. volilnem okraju - Sevnica

1.  ANDREJ VIZJAK SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2.575  28,94 % 
2.  ZVONE KOŠMERL SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA + SMS 1.828  20,54 % 
3.  BREDA DRENEK SOTOŠEK SOCIALNI DEMOKRATI 1.655  18,60 % 
4.  ZDRAVKO MASTNAK ZARES - NOVA POLITIKA 912  10,25 % 
5.  DUŠAN MOČNIK DeSUS 773  8,69 % 
6.  SILVESTER SENIČAR SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 383  4,30 % 
7.  MARJAN ZIDARIČ LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 268  3,01 % 
8.  JOŽE ŠINKOVEC NOVA SLOVENIJA 186  2,09 % 
9.  MIROSLAVA MAHOVNE LIPA 105  1,18 % 
10.  JOŽE PRAH LISTA ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ 86  0,97 % 
11.  MARTIN SALAMON KRŠČANSKO DEMOKRATSKA STRANKA 67  0,75 % 
12.  TOMAŽ ŠERBEC ZELENI SLOVENIJE 27  0,30 % 
13.  STOJAN SCHAFFER STRANKA SLOVENSKEGA NARODA 13  0,15 % 
14.  SLOBODAN MILIĆ LISTA ZA ČISTO PITNO VODO 12  0,13 % 
15.  DEJAN ZUPANC ZELENA KOALICIJA 8  0,09 % 

Resnici na ljubo je treba doda-
ti, da je bil Bogoviču zelo bli-
zu, samo 0,33 % za njim, sev-
niški kandidat SLS+SMS Zvone 
Košmerl. Oba sta kar poče-
tverila rezultat svoje liste 
na državni ravni in bila naju-
spešnejša kandidata ljudske 
stranke v državi, kar je tudi 
svojevrsten dosežek in do-
kaz moči stranke v Krškem in 
v Sevnici. Mnogo slabše se je 
SLS+SMS odrezala v Brežicah, 
kjer je Ivan Sušin dobil le do-
bre tri odstotke podpore.

SDS je – pričakovano - suvere-
no zmagala predvsem v Breži-
cah, kjer se je Andrej Vizjak 
približal 40 % podpore, zane-
sljivo pa tudi v Sevnici, kjer 
je ravno tako kandidiral Viz-
jak, ter v Krškem, kjer je kan-
didiral sedanji poslanec Stane 
Pajk, v Laškem, kjer je kan-
didirala Damjana Petavar Do-

V Posavju brez političnega 
zasuka,	a	poslanec	manj
POSAVJE – Medtem ko so državnozborske volitve, šeste po vrsti, če štejemo tudi tiste leta 1990, na dr-
žavni ravni prinesle politični zasuk v levo, tega za Posavje ne moremo reči. Le v okraju Laško, ki je za-
radi občine Radeče tudi »delno« posavski, so zmagali Socialni demokrati oz. radeški župan Matjaž Han, 
v ostalih treh posavskih volilnih okrajih pa je bolj ali manj prepričljivo slavila do sedaj vladajoča Slo-
venska demokratska stranka, iz vrst katere bo kot poslanec iz Brežic v državnem zboru naslednja štiri 
leta sedel še vedno aktualni minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Mnogo bolje kot na državnem nivo-
ju se je v Posavju, predvsem v Krškem in v Sevnici, odrezala tudi koalicija Slovenske ljudske stranke in 
Stranke mladih Slovenije, ki jo bo v parlamentu zastopal krški župan Franc Bogovič. 

bovšek, pa je zasedla drugo 
mesto. V teh okrajih je bila 
podpora stranki podobna kot 
v slovenskem merilu. 

SD je razen v Laškem, kjer je 
Matjaž Han dobil preko 36 % 
glasov, v Posavju zaostala za 
volilnim rezultatom stranke 
v državi. Hrvoje Teo Oršanič 
v Brežicah in Silvo Krošelj v 
Krškem sta se približala 23 % 
in zasedla drugi mesti, Breda 
Drenek Sotošek je bila v Sev-
nici s slabimi 19 % tretja.

Malo bolje kot na državni rav-
ni se je v Posavju odrezala 
stranka Zares, predvsem njen 
brežiški kandidat Drago Lo-
pert s slabimi 11 % in tretjim 
mestom ter sevniški kandidat 
Zdravko Mastnak z dobrimi 
10 % in četrtim mestom. Četr-
ta je bila v Krškem tudi Vilma 
Jan Špiler z dobrimi 8 % gla-

sov. Kandidati LDS niso izsto-
pali, še najuspešnejši je bil v 
Brežicah Ferdo Pinterič s sko-
raj 6 % glasov, Damjan Lah v 
Krškem in Marjan Zidarič v 
Sevnici pa nista prebila parla-
mentarnega praga.

Dokaj uspešni so bili kandi-
dati DeSUS in SNS. Med prvi-
mi predvsem Dušan Močnik 
v Sevnici in Mitja Držanič v 
Brežicah, ki sta dobila krep-
ko preko 8 % podpore - Jožica 
Mikulanc je v Krškem zbrala 
dobrih 6 % glasov -, med dru-
gimi pa Dušan Šiško v Krškem 
in Vanja Veselič v Brežicah, ki 
sta krepko presegla 6 %, Sil-
vester Seničar pa je v Sevnici 
zbral dobre 4 % glasov.

Kandidati dveh strank, ki sta 
doslej imeli poslance v DZ, po 
novem pa jih tam ne bo več, 
so v Posavju zbrali še nekoli-

ko manjši odstotek glasov kot 
na državnem nivoju. Kandida-
ta NSi v Krškem in Sevnici Ja-
nez Požar in Jože Šinkovec 
sta dobila dobra 2 %, brežiška 
kandidatka Sonja Benda-Hei-
ne pa le dober odstotek gla-
sov, kandidata Lipe Slavica 
Mahovne (v Sevnici in Breži-
cah) ter Dušan Vodlan (v Kr-
škem) pa sta dobila med 1 in 
1,5 % glasov. Med kandidati 
zunajparlamentarnih strank 
nihče dobil niti odstotka gla-
sov. 

Razmerje sil se v Posavju tako 
ni kaj bistveno spremenilo, bo 
pa v Državnem zboru sedel 
poslanec manj iz Posavja – na-
mesto štirih v iztekajočem se 
mandatu bodo v novem sklicu 
zakonodajnega telesa sodelo-
vali trije Posavci.  

Peter Pavlovič

SLOVENIJA, POSAVJE – Dokončni, a še vedno neuradni po-
datki, s prištetimi glasovi, ki so na volilne komisije prispeli 
po pošti, niso bistveno drugačni od prvih neuradnih rezulta-
tov šestih parlamentarnih volitev 21. septembra. 

Socialni demokrati so z odstotkom naskoka in enim po-
slancev več ohranili prednost pred Slovensko demokratsko 
stranko. Socialni demokrati (SD) so z 30,45 % glasov dobi-
li 29 poslanskih sedežev, sedež manj Slovenska demokrat-
ska stranka (SDS) z 29,26 %, Zares – nova politika je dobila 
9,37 % in devet sedežev, Demokratična stranka upokojencev 
(DeSUS) ima s 7,45 % sedem poslancev, po pet poslancev pa 
imajo kar tri stranke: Slovenska nacionalna stranka (SNS) s 
5,40 %, Slovenska ljudska stranka in Stranka mladih Slove-
nije (SLS+SMS) ter Liberalna demokracija Slovenije (LDS), 
slednji  sta prejeli 5,21 % glasov (SLS + SMS je dobila le 38 
glasov več kot LDS), dve poslanski mesti pripadata narodni 
skupnosti. V Državni zbor se ni uspelo uvrstiti Novi Sloveni-
ji (3,40 %) in Lipi (1,81 %), prav tako ne nobeni od doseda-
njih zunajparlamentarnih strank. T.i. levi trojček (SD, Zares 
in LDS) nima parlamentarne večine, skupaj premore 43 po-
slancev od potrebnih 46.

Poslanci iz Posavja so postali mag. Andrej Vizjak (SDS) iz 
Brežic, Franc Bogovič (SLS+SMS) iz Krškega in Matjaž Han 
(SD) iz Radeč. V šesti volilni enoti so iz Dolenjske in Bele 
krajine novi/stari poslanci še Franc Žnidaršič (Desus), Re-
nata Brunskole (SD) in Franci Kek (Zares) ter Ivan Grill in 
Zvonko Lah (oba SDS), ki je z glasovi po pošti za las prehi-
tel Silva Mesojedca. Uradne izide naj bi Državna volilna ko-
misija razglasila v petek, 3. oktobra. 

Na volitvah poslancev je imelo pravico glasovati skupaj 
1.696.437 volivcev, glasovalo pa jih je 1.070.523 oz. 63,10 
%. V šesti volilni enoti je udeležba znašala 61,61 % - v volil-
nem okraju Laško 62,19 %, v sevniškem 61,08 %, v krškem 
57,78 % in v brežiškem okraju 55,04 %. 

S. Vahtarič

Kako	smo	volili?

Izjave novoizvoljenih 
posavskih poslancev takoj 
po prvih rezultatih volitev: 

Matjaž Han, poslanec SD iz 
Radeč: 
„Za izredno 
visoko pod-
poro v ro-
dnih Rade-
čah in dobro 
v Laškem se 
zahvaljujem 
volivcem in 
obljubljam, da bom podporo 
„oddelal“ kot poslanec. Za-
vedam se odgovornosti, ki je 
pred nami, menim, da bo SD,  
če ji bo to zaupano, vlado vo-
dila drugače, kot je bila vo-
dena doslej.“

Franc Bogovič, poslanec SLS 
+ SMS iz Krškega: 
„Fotofiniš, 
če se izrazim 
v športnem 
žargonu, je 
odločil, kdo 
bo iz SLS iz 
6. volilnega 
okraja v par-
lamentu. Med mano in Zvo-
netom Košmerlom je odlo-
čilo manj kot pol odstotka. 
Vesel sem tega mandata, za-
vedam pa se odgovornosti in 
potrebe, da se skupaj usede-
mo in razmislimo o organiza-
ciji dela v bodoče.“

Mag. Andrej Vizjak, posla-
nec SDS iz Brežic:
„Osebno sem za SDS pričako-
val na slo-
venski rav-
ni nekoliko 
boljši rezul-
tat. Mi se 
bomo zavze-
mali, da gre 
Slovenija po 
poti razvoja naprej, ne gle-
de na to, ali bomo v vladi ali 
opoziciji. Trojček nima 46 
sedežev v parlamentu, to-
rej bo precej od kombinato-
rike odvisno, kako in kaj na-
prej.“
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…želite zamenjati hišo za stanovanje…
…niste zadovoljni s sedanjim stanovanjem…

…kupujete parcelo….

TU SMO, DA REŠIMO VAŠ PROBLEM

NUDIMO VAM
Posredovanje pri nakupu, prodaji in oddaji nepremičnine

Strokovno cenitev nepremičnin
Sestava pravnih listin ( prodajnapogodba , najemna pogodba,…)

PONUDBA TEDNA! PONUDBA TEDNA!
Hiša v Krškem (l. 1950,250 m2, 335.000 €)

Hiša na Senovem (l. 1975, 234 m2, 149.000 €)
Spodnja etaža hiše v Sevnici (starejša hiša, 96 m2, 45.000 €)

Poslovni prostor na Senovem (l. 1980, 38 m2, 57.420 €)
…..za ostalo ponudbo pokličite

041 665 090, 051 337 263
AKTIVNA NEPREMIČNINSKA AGENCIJA D.O.O.

PRIHRANEK V MESECU OKTOBRU 
PRI NAKUPU STANOVANJA NA VIDMU V KRŠKEM

ZA KUPCE STANOVANJ V MESECU OKTOBRU 
POSEBNE UGODNOSTI
…na voljo je še 26 stanovanj

…od enosobnih do trisobnih…..
… od 40,80 m2 do 106,95 m2….

...cena od 63.721 € do 136.133 €….

NUDIMO UGODNA FINANCIRANJA

Tel: 07 81 61 700
Mob: 041 665 080, 051 337 263

info@kin.si
www.videm-si.com

IZKORISTITE PRILOŽNOST ZA NAKUP IN KUPITE 
VEČ PROSTORA ZA MANJ DENARJA

AKTIVNE NEPREMIČNINSKE STORITVE

RADEČE - Na pobudo stanoval-
cev blokov Pot na brod 1 in 3, 
ki smo vrsto let pred blokoma 
parkirali na makadamskem 
parkirišču, je Krajevna sku-
pnost Radeče skupaj z občin-
sko upravo in podporo župana 
Matjaža Hana pričela z orga-
nizacijo projekta asfaltacije 
parkirišča. V začetku letošnje-
ga leta pa so nas obiskali pred-
stavniki občinske uprave in 
komunalnega podjetja. Pred-
stavili so projekt in tako so v 
maju 2008 na dvorišču zabr-
neli stroji. Začela se je ure-
jati infrastruktura in kmalu so 
dvorišče tudi asfaltirali.
Ob praznovanju občinskega 
praznika Občine Radeče so žu-
pan Matjaž Han in stanoval-
ke omenjenih blokov prereza-
li trak in tako slovesno otvorili 
parkirišče. Zaigrala je Pihalna 
godba radeških papirničarjev 
ter nastopilo radeško Folklor-
no društvo Brusači, ki je s pe-
tjem in plesom polepšalo pra-
znovanje. Po uradni otvoritvi 
je druženje potekalo ob kuli-
naričnih  dobrotah: pečenem 
odojku, narezkih, domačem 
pecivu in pijači. Tudi glasbe ni 
manjkalo. Viljem Režun 

in Jerica Žibert

Nov	asfalt	
pred	bloki

Posebej za to priložnost pri-
pravljena nekajdnevna pri-
reditev, se je pričela z bo-
gatim kulturnim programom 
v četrtek popoldan, kjer je 
v paradi sodelovalo vseh 29 
udeleženk iz 12 evropskih 
držav, se nadaljevala z za-
nimivimi delavnicami, ki so 
jih organizatorji pripravili 
naslednje jutro in tudi na ta 
način prikazali svoj vsakda-
nji  utrip. Zvečer pa je bila 
slovesna podelitev, na kate-
ri se je zbralo vseh 800 ude-
ležencev in še nekaj sto do-
mačinov. Po uradnem delu 
pa je sledilo še družabno 
srečanje ob hrani, pijači in 
glasbi. Pred odhodom domov 
je bilo poskrbljeno za pano-
ramski ogled s čolni in jadr-

Dolenjevaščani po nagrado 
pod	morsko	gladino

POKLEK NAD BLANCO - V nedeljo,  21. septembra, so na doma-
čiji Mešičkovih na Pokleku nad Blanco priredili že drugo družab-
no srečanje vaščanov Pokleka in Selc.
To ni bilo čisto navadno srečanje, pač pa so poskrbeli za obuja-
nje starega običaja ličkanja ali kožehanja, ki je po mnogih kra-
jih že skoraj pozabljen, ker to opravilo  naredijo stroji. Zgodaj 
popoldan so se tako zbrani podali na njivo in koruzo kot včasih 

potrgali na roke, jo naložili na voz in odpeljali domov, kjer so 
jo razložili pod kozolec. Pričelo se je t. i. kožehanje, vezanje 
v vence in obešanje na rante.  Ob delu se je razlegalo petje in 
glas harmonike. Starejši so bili predvsem veseli, da so ob delu 
najbolj uživali najmlajši, kar verjetno pomeni, da bi se običaj 
lahko ohranil in postal, kot je ob tem dogodku povedal gostitelj 
srečanja Franc Mešiček, tradicionalen. Po opravljenem delu pa 
se je pričelo veselo rajanje ob obilici hrane in pijače, za ples in 
veselo razpoloženje, pa sta skrbela kar dva ansambla, Brežiški 
flosarji in Labirint. 

M. K. M.

Kožehanje na Pokleku

Kožehači so obudili stari običaj.

Občina Sevnica vsa sredstva, ki jih je prejela s strani Sloven-
ske odškodninske družbe, redno izplačuje upravičencem do vra-
čil vlaganj, ki so navedeni na seznamih posameznih krajevnih 
skupnosti. Izplačila so tako že prejeli upravičenci iz KS Stude-
nec, KS Primož, KS Zabukovje, KS Blanca, KS Tržišče, delno KS 
Krmelj, KS Šentjanž ter del upravičencev KS Boštanj. Trenutno 
na občini pripravljajo izplačila za upravičence v KS Sevnica. Vse 
upravičence iz navedenih krajevnih skupnosti, ki še niso preje-
li nakazanih sredstev, pa v občini ponovno pozivajo, da čim prej 
dostavijo svoje davčne številke ter številke tekočih računov. 

Izplačila občine se nadaljujejo

BIZELJSKO - S Hribčka, v zavetju cerkve sv. Lovrenca, je 11. sep-
tembra odmevala glasba s tradicionalnega koncerta policijskega 
orkestra, ki ga je na Bizeljsko pred šestimi leti privabil tamkaj-
šnji župnik Vlado Leskovar. Kot solista sta tudi tokrat z orke-
strom nastopila Matjaž Mrak in Nuša Derenda ter navdušila ob-
činstvo, Avsenikovega Pastirčka pa je na klarinetu zaigral Franjo 
Maček. Skozi ves večer je odmevala pesem, orkester pa je pod 
dirigentsko palico Tomaža Kmetiča samostojno zaigral le dve 
skladbi. Koncert tradicionalno na Bizeljsko privabi številne po-
slušalce, ki so jih letos res na kratko pozdravili predsednik kra-
jevne skupnosti Franci Kelher, minister Andrej Vizjak in župan 
Ivan Molan, ki je pohvalil prizadevanje župnika, da se tudi na 
obrobju občine vrstijo kakovostne prireditve. Koncert tradicio-
nalno povezuje Doroteja Lipej.  S.V., foto: L. Divjak

DOLENJA VAS, KOUDUM – Osemčlanska delegacija, ki jo je vodil krški župan 
Franc Bogovič, v spremstvu predsednika dolenjevaške KS Branimirja Vodopiv-
ca ter Roberta Ostreliča, Miloša Kukovičiča, Darje Planinc, Vesne Mirt, Marjane 
Planinc in medijska zastopnica Posavskega obzornika, je minulo sredo pono-
či, kot edina predstavnica iz Slovenije, odpotovala na Nizozemsko, kjer je bila 
v kraju Koudum, ki leži na izsušenem področju devet metrov nižje od morske 
gladine, podelitev nagrad za obnovo vasi ARGE 2008. 

nicami ter za tkanje novih 
znanstev, nenazadnje pa je 
bilo potrebno nanizati boga-
to bero vtisov v spomine, ki 

jih bomo delili tudi z vami, 
ko bomo v prihodnji številki 
pipravili daljšo reportažo. 

M. Kalčič M.

Krška delegacija na podelitvi evropske nagrade za 
obnovo vasi.

Srečanje ravnateljev OŠ
Reševanje problemov na področju šolstva sicer poteka na več vi-
dikih. Občina Sevnica je svojo vlogo pokazala tudi z udeležbo 
podžupana Srečka Ocvirka na aktivu ravnateljev vseh osnovnih 
šol na njenem območju. Med pomembnejše teme je sodila orga-
nizacija podelitve občinskih priznanj najuspešnejšim učencem. 
Razprava se je nanašala tudi na načrtovano srečanje delavcev 
v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki bo predvidoma 28. novem-
bra, na zagotavljanje in financiranje tekočih stroškov in stroškov 
za investicijsko vzdrževanje ter na pripravo finančnih načrtov za 
proračun 2009.

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organiza-
cij (FIHO) Slovenije ter Občina Sevnica sta omogočili nakup defi-
brilatorja, svojemu namenu pa so ga predali na bencinskem ser-
visu v Tržišču. Omenjena naprava, ki je namenjena pomoči pri 
oživljanju, bo na tem bencinskem servisu tudi ves čas dostopna. 
Pri predaji so sodelovali predstavniki FIHO, podžupan Srečko 
Ocvirk, predstavniki Koronarnega kluba Sevnica in Tržišče, Kra-
jevne skupnosti Tržišče ter Zdravstvenega doma Sevnica.

V Tržišču nov defibrilator

Informacijska pisarna 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško
Tel.: 07/ 490 51 02, 01/ 241 07 40

Izpostava dvakrat mesečno nudi temeljne informacije in 
strokovno pomoč prebivalcem občin Krško in Kostanjevica 

v zvezi s kulturno dediščino na tem območju.

Delovni čas: vsako drugo sredo od 9.00 – 12.00
v oktobru: 8. in 22. 10. 

v novembru: 5. in 26. 11.
v decembru: 10. 12.
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Predsednik strokovnega od-
bora društva prof. dr. Marko 
Jesenšek z mariborske uni-
verze je pojasnil, da se na 
tradicionalnih Pleteršnikovih 
dnevih zbirajo znanstveni-
ki in raziskovalci, ki nadalju-
jejo Pleteršnikovo delo in se 
na prelomu 20. in 21. stoletja 
spopadajo z različnimi novimi 
izzivi slovenskega slovaropis-
ja. Z lanskoletnega tovrstne-
ga srečanja pa je Jesenšek 
pripravil znanstveno mono-
grafijo s petindvajsetimi re-
ferati strokovnjakov maribor-
ske in ljubljanske univerze, 
SAZU-ja in ministrstev za vi-
soko šolstvo in kulturo. 
Predsednica Marjanca Ogo-
revc je v poročilu o celole-
tnem delu na domačiji, kjer 
je spominska zbirka, poro-
čala o nujnih delih, ki so jih 
opravili. Pod nadzorom Za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine Novo mesto so izve-
dli hidroizolacijo, ob pomoči 
Kozjanskega parka zasadili 
20 jablan, razočarani pa so, 

Pleteršnikovi	dnevi	2008

V	Pišecah	o	novih	izzivih	
slovenskega	slovaropisja
PIŠECE -  Društvo za varovanje jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik je 17. septem-
bra na domačiji tega velikega jezikoslovca obeležilo 13. Pleteršnikove dneve. Osrednji dogodek je bila 
predstavitev znanstvene monografije »Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja«. 

ker so na občinskem razpisu 
prejeli le 800 evrov, kar ne 
zadostuje za vzdrževanje do-
mačije s šestimi objekti na 2 
ha površine. Del na sami do-
mačiji in okolici ne zmanjka, 
nujno pa bi morali sanirati 
podporni zid od kapelice do 
domačije. Domačijo so začeli 

urejati leta 1992, intenzivna 
dela so potekal do leta 1994 
pod vodstvom Marjance Ogo-
revc, ravnatelja šole in taj-
nika društva Martina Dušiča 
ter takratnega župnika Fran-
ca Ornika. Prvo slovesnost 
so na domačiji pripravili leta 
1994 ob sto letnici izida Ple-

teršnikovega nemško sloven-
skega slovarja. 
 
V društvu, ki ga predsednica 
vodi ob tajniški pomoči Mar-
tina Dušiča, so strokovnjakom 
in številnim gostom pripravili 
bogat kulturni program, v ka-
terem so nastopili učenci do-
mače šole in Gimnazije Breži-
ce. Osnovnošolci so opozorili 
na 500-letnico rojstva Primo-
ža Trubarja in 250-letnico roj-
stva Valentina Vodnika ter z 
igrokazom o pomenu besed. 
Gimnazijci v KUD Franjo Sti-
plovšek pa so blesteli v obuja-
nju renesanse, plesna skupina 
Celestina je namreč zaplesa-
la, ob eseju o Trubarjevem 
pomenu pa sta bila odlično 
uprizorjena »Evangeljon po 
Matevžu« in Trubarjeva kriti-
ka katoliške cerkve, seveda v 
takratnem kranjskem jeziku. 
Druženje so zaključili pozno 
popoldne s koncertom ljud-
skih pevcev pod Pleteršniko-
vo lipo. 

Suzana Vahtarič 

Delovno predsedstvo: akad. prof. dr. Jože Toporišič, 
Marjanca Ogorevc in red. prof dr. Marko Jesenšek ob 
predstavitvi znanstvene monografije.

Iz Ljubljane skozi 
krške oči (35)
Večkrat se znajdemo v 
situaciji, ko se moramo 
odločiti. Ko moramo sestopiti 
iz znanega in preiti v novo. 
Ko se moramo ozreti in videti, 
če se še splača. Če je vredno. 
Postaviti na tehtnico, vzeti 
mero, plačati račune. In to ni 
vedno lahko.

Veliko vlogo pri odločitvi igrajo 
ljudje. Če gre za službo, so to 
kolegi, sodelavci. Tisti, s katerimi sooblikuješ dan, 
si deliš delo, tegobe, jezo, veselja. Tisti, ki vedo, 
kakšno kavo piješ in  kdaj je bolje, da te pustijo 
pri miru. Tisti, ki se veselijo s teboj rojstva otrok, 
rojstnih dni, pomembnih poklicnih mejnikov. Tisti 
torej, ki jih imaš, rad. 
In ko se odločaš, si prepričan, da ti stojijo ob 
strani. Da vedo, koliko si vložiš, žrtvoval, koliko 
si res vreden in koliko ti pomeni njihova podpora. 
Računaš nanje. Kot bi oni lahko računali nate, če 
bi bili v podobnem položaju. Vedno pa ni tako.

Nekateri se bojijo izreči besede podpore, ker ne 
vedo, kako jo boš sprejel. Drugi menijo, da zaledja 
ne potrebuješ, saj je očitno, da si ga zaslužiš. Spet 
tretji ti enostavno niso naklonjeni. In potem so 
tu tisti, ki te potrepljajo po rami, pokličejo po 
telefonu, ali pa te ustavijo na hodniku in vprašajo, 
kako si in kako se boš odločil. Zaradi teh, ti je 
odločitev najtežja. Ker jim ni vseeno.

Delo, ki ga opravljamo v službi običajno ni tako 
težko, da ga ne bi zmogli. Zanj smo se izobraževali, 
si nabirali izkušnje. Najtežji so odnosi med ljudmi. 
Najti uravnilovko, najti ravnotežje. Biti pošten in 
prijazen. Biti človeški. Z vsemi podtoni. Si dovoliti 
jezo, ko je ta na mestu, si dovoliti pohvale in deliti 
motivacijo. Včasih pa enostavno ne gre več. Izčrpaš 
vse adute, pretehtaš vse pretehtane možnosti. Se 
spomniš vseh delovnih dni in izluščiš najlepše. 
Takrat je čas, da greš. 
Še posebej, če čutiš, da se v ozadju kuhajo zamere, 
da se kujejo nova zavezništva, da se iščejo napake, 
da se zaradi želje po moči, izrekajo laži. Te bolijo 
najbolj. Ljudje so za jagodo na torti pripravljeni 
narediti marsikaj. Iti celo tako daleč, da pohodijo 
svoja stališča, da oblatijo tiste, s katerimi delajo 
več let. Jim za hrbtom pripravljati presenečenja, 
prirejati resnico.
Ne vem, kako si lahko kdorkoli to dovoli. Kako 
lahko kdorkoli s tem živi. Kako je to sploh mogoče. 
Takšnih "neumnežev", ki bi se javno zavzeli za 
svojega kolega, ni veliko. Ki bi jasno izrekli 
podporo, ne glede na posledice. Ki vedno pridejo. 
Ker na izpraznjene položaje pridejo novi ljudje.
In ti se spomnijo, kdo je izrekel podporo drugemu. 
Namesto, da bi se ukvarjali z delom, se z zamerami. 

Ko tuhtaš o tem, kaj ti je storiti, ti pride prav 
družina. Prijatelji. S katerimi večkrat predebatiraš 
položaj. Pojasniš, kako se počutiš. Kako dolgo se je 
nabiralo in kako obremenjen si bil. Kako te je bolelo 
in kako težko si požiral vse to. Kako trapasto si se 
počutil. In kako težko ti je zdaj. Takrat je prav, da 
te kdo stisne k sebi. Da ti nekdo reče, da se je treba 
odločiti zase. Za tisto, v kar verjameš. V tisto, kar 
si. In da bo nekaj ur več, ki jih boš preživel doma, 
blagoslovljenih s smehom otrok in dobro malinino 
pito. In da bo, zaradi manj odsotnosti od doma,  
manj žalostnih oči. Manj jeznih besed. Da bodo 
dnevi lepši in manj obremenjeni. 
Najtežje pa se je odločiti. Prekiniti. Oditi. Iti na 
novo. Neznano. Ko že poznaš korake sodelavcev, 
ne da bi jih videl prihajati, ko slišiš njihov smeh 
in poznaš okus peciva, ki ga včasih prinesejo od 
doma. Ko ti je lahko že tako domače, da se počutiš 
varnega. Pa nisi. Očitno nikoli. 

Najprej prekineš v sebi. V srcu, v mislih. Takrat ti 
prvič odleže. Počutiš se, kot bi ti nekdo odvzel težak 
nahrbtnik. Potem prekineš z besedami, s papirjem. 
Potem se nekega dne ne pripelješ več na znano 
parkirišče in ne loviš več sončnih žarkov, komaj 
nastalega jutra. 

In potem izoblikuješ spomine. In jih z nasmehom 
pripneš v svoje srce.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

 jedi iz naravnega žara
 jedi izpod peke

Z veseljem Vas sprejmemo
ob vsaki vaši priložnosti.

Stara gostilna Prah
Velike Malence 12

8262 Krška vas
Tel.št.: 07 49 59 309

www.gostilna-prah.si

NAJBOLJŠE JEDI 
IZ NARAVNEGA ŽARA

IN IZPOD PEKE V POSAVJU

Razstava »Slovenec po do-
movini, Evropejec po duhu – 
Janez Vajkard Valvasor« so v 
Javnem zavodu Bogenšperk 
in v sodelovanju s Tehniškim 
muzejem Slovenije zasnova-
li kot celostno predstavitev 
osebnosti in dela enega naj-
pomembnejših mož v sloven-
ski zgodovini, ki je s svojim 
raziskovalnim delom že pred 
320. leti postavil Slovenijo na 
znanstveni zemljevid Evro-
pe. Razstava je bila prvič na 
ogled javnosti 23. aprila le-
tos v prostorih angleške Kra-
ljeve družbe v Londonu, in 
sicer ob slovesni predaji digi-
talnih kopij Valvasorjeve ko-
respondence Republiki Slove-
niji. V ospredju je ohranjena 
Valvasorjeva koresponden-
ca z angleško Kraljevo druž-
bo s poudarkom na razpra-
vi o Cerkniškem jezeru, ki 
je Valvasorju prinesla član-
stvo v najstarejši in najugle-
dnejši znanstveni družbi te 

Slovenec	po	domovini,	
Evropejec	po	duhu
BOGENŠPERK PRI LITIJI – Na mogočnem gradu Bogenšperk, v nekdanjem domovanju velikega slovenskega 
polihistorja in plemiča Janeza Vajkarda Valvasorja, je potekala v četrtek, 25. septembra, otvoritev razstave 
kopij ohranjene korespondence Janeza Vajkarda Valvasorja  z angleško Kraljevo družbo iz Londona, katere 
član je v 17. stoletju tudi sam postal zaradi  znanstvene razprave o presihajočem Cerkniškem jezeru.

vrste na svetu. Valvasorjeva 
korespondenca s Thomasom 
Galeom, tajnikom angleške 
Kraljeve družbe, je potekala 
tri leta (1685-1688) in ohra-
nila so se tri originalna Val-
vasorjeva pisma - med njimi 
tudi pismo z razpravo o uli-
vanju kipov s tankimi stena-
mi (1686) in pismo z razpravo 
o Cerkniškem jezeru (1687). 
Pet pisem je ohranjenih v 
prepisu.  Ta ohranjena kore-
spondenca je izjemen doku-
ment, ki priča o Valvasorje-
vi predanosti raziskovanju in 
znanosti z željo, da bi Evropi 
predstavil največje znameni-
tosti naše domovine. 

 Pregledna razstava, ki jo je 
na gradu Bogenšperk odpr-
la Luise Stanton, namestni-
ca veleposlanika Velike Bri-
tanije v Sloveniji, je nastala 
na pobudo slovenskega vele-
poslanika v Londonu Iztoka 
Mirošiča. Le-ta je v Javnem 

zavodu Bogenšperk našel so-
govornico, direktorico ome-
njenega zavoda Joži Vovk, ki 
je poskrbela, da se je ideja 
uresničila. K sodelovanju je 
povabila predstavnike Tehni-
škega muzeja Slovenije, med 
drugimi tudi muzejsko sveto-
valko in kustosinjo  magistro 
Martino Orehovec (doma-
činko iz Boštanja), ki je av-
torica razstave o Valvasorju. 
V spremljajočem kulturnem 
programu so obiskovalci pri-
sluhnili slovenskim ljudskim 
pesmim, ki jih je prepevala  
Ljoba Jenče, v podobi Valva-
sorja pa se je predstavil ak-
tivni član gledališke skupine 
Društva Trg Sevnica – Sinjo 
Jezernik. Razstava »Slove-
nec po domovini, Evropejec 
po duhu – Janez Vajkard Val-
vasor« je potujoča, zato bo 
v prihodnjem letu obiskala 
Valvasorjeve kraje (verjetno 
tudi Krško, kjer je Valvasor 
preživel zadnje leto svojega 

Razstavo je s sodelavci Tehniškega muzeja Slovenije in v 
sodelovanju z JZ Bogenšperk postavila Boštanjčanka mag. 
Martina Orehovec. 

življenja) in se na grad Bo-
genšperk vrnila kot del stal-
ne muzejske predstavitve Ja-
neza Vajkarda Valvasorja.
 

Smilja Radi

dr. med. specialist oftalmolog

070 660 660
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DOBER DAN 
ZA VESELJE 

www.nkbm.si

Preverite tudi našo 
posebno ponudbo
depozitov in drugih 

ugodnosti. Izkoristite 
priložnost in uresničite 
svoje finančne želje – 

ponudba velja 
do 15. novembra.

Bi se radi uro ali dve
od srca nasmejali? 

www.nkbm.si

Nova KBM vse svoje zveste komitente vabi na 

ogled komedije POPRAVNI IZPIT Boom teatra.

Predstava bodo v ponedeljek, 6. oktobra 2008, ob 20.00 

v Kulturnem domu Krško,Trg Matije Gubca 2, Krško.

Brezplačna vstopnica za ogled predstave vas čaka v 

najbližji poslovalnici Nove KBM. Rezervirajte si svoj 

sedež čimprej, število vstopnic je omejeno. 

Oktober 2008 oglas 128x188.indd   1 25.9.2008   18:57:39

DOL V PODBOČJU – Poleg obnove Podbočja je le nekaj kilo-
metrov stran v vasici Dol odprto še eno gradbišče – na držav-
ni cesti, ki vodi v številne vasi v Gorjancih, namreč poteka 
gradnja nadomestnega mostu preko potoka Sušica. Prejšnji 

mostiček je bil namreč preozek in prešibak za zahteve so-
dobnega prometa, novega, ki bo zadostil tem zahtevam, pa 
financira Ministrstvo za promet, gradi pa podjetje CGP Novo 
mesto.  P.P.

Na Gorjance kmalu preko 
novega mostu

Motorna žaga          651
Delovna prostornina: 50,9 cm3

Moč: 2,9 kW, 
Teža: 5,2 kg

Dolžina meča: 45 cm

499,00 eur

Motorna žaga          635 
Delovna prostornina: 36,6 cm3

Moč: 1,4 kW, 
Teža: 4,2 kg

Dolžina meča: 35 cm

179,00 eur

Mačeha
Viola s.p.

veliko ali drobnocvetna
lonček Ø 10 cm

0,35 eur

Zemlja za grobove 
Humko, črnica 20 litrov

2,79 eur

Jesenska resa
Calluna vulgaris
lonček Ø 9,5 cm

1,25 eur

Sveča Mojca
SREDNJA

Višina 17,5 cm; Ø 11 cm
Čas gorenja 30 ur; 

Različne barve

0,85 eur

Sveča Mojca
VELIKA

Višina 21 cm; Ø11 cm
Čas gorenja 70 ur; 

Različne barve

1,29 eur

Sveča Kocka
Višina 17,5 cm; Ø 8 cm

Čas gorenja 56 ur; 
Različne barve

1,19 eur

Velika izbira peska 
za grobove in okrasnih kamnov

Pestra ponudba snežnih frez ter ročnih in električnih lopat!

EUROGARDEN d.o.o.  PE DOBROVA, tel.01/2425-135, eurogarden@rotar.si, www.rotar.si
 PE KRŠKO, tel.07/4988-385, info@eurogarden.si
 PE LEVEC, tel.03/4251-470, eurogarden.levec@siol.net 
 Slike so simbolične. Cene vključujejo DDV. Aranžerski material ni vključen v ceno. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb cen brez predhodne objave.

Akcija velja od 3.10. do 30.10. 2008 oz. do razprodaje zalog.

V slavnostnem govoru je pred-
sednik krškega Združenja Loj-
ze Štih izpostavil, da je da-
nes v borčevsko organizacijo 
v Sloveniji vključenih 53.000 
članov, od tega v krško 630, ki 
si danes v prvi vrsti prizadeva-
jo za ohranjanje zgodovinske 
resnice o NOB in za spošto-
vanje do udeležencev NOB. 
"Vojna je kruta", je dejal Štih, 
"je nekaj, kar se ne da z niče-
mer opravičevati, vendar pa 
je potrebno upoštevati, kdo 
je v vojni agresor in kdo bra-
ni svojo svobodo. In nespor-
no je, da je bil agresor, bili so 
njihovi kolaboranti in bili so 
borci za svobodo". Kaj več od 
tega, da se osvetlijo dogodki 
iz vseh plati, ob tem, da so v 
borčevskih vrstah pripravlje-
ni na spravo, da iskreno ob-

Najvišji borčevski priznanji
za Božičevo in Punčuha 
KRŠKO – 18. septembra so člani in simpatizerji Združenja borcev za vrednote NOB Krško s slavnostno 
akademijo v krškem Kulturnem domu obeležili 60 let delovanja borčevske organizacije. 

žalujejo izvensodne povoj-
ne poboje, pa v organizaciji 
ne morejo storiti, je še de-
jal Štih, saj se nimajo za kaj 
niti komu opravičevati: "Če to 
ni dovolj, potem lahko samo 
logično ugotovimo, da dru-
ga stran pri spravi nima čistih 
namenov, zlasti še, ker težke 
zločine, ki jih je storila v času 
NOB, vztrajno zanika".

Ker pa je izpričevalcev ob-
dobja druge svetovne vojne 
iz leta v leto manj, saj pov-
prečna starost nekdanjih bor-
cev znaša že preko 80 let, so 
v minulem letu preimenova-
li organizacijo iz Združenja 
borcev in udeležencev NOB v 
Združenje borcev za vredno-
te NOB, s čimer so v svoje vr-
ste pritegnili tudi mlajše ge-

neracije in simpatizerje, ki 
si bodo prizadevali ohranja-
ti  spomine in verodostojen 
pomen osvobodilnega boja 
tudi v prihodnje. Dolgoletnim 
članom, ki so s svojim oseb-
nim delom prispevali tako k 
ohranitvi kot razvoju združe-
nja na nacionalnem in lokal-
nem nivoju pa so na jubilejni 
slovesnosti v Krškem podelili 
priznanja petih krajevnih or-
ganizacij Združenja borcev za 
vrednote NOB Krško (Brestani-
ca, Leskovec, Kostanjevica na 
Krki, Krško in Podbočje), ki jih 
je prejelo skupno 39 posame-
znikov, zahvali krškega občin-
skega združenja sta prejela 
Slava Račič in Tine Jurečič, 
šest bronastih znakov pa Ivan-
ka Vodopivec, Ernest Brezni-
kar, Franc Rakar, Ana Jev-
nik, Tone Petrovič ter Lovska 
družina Podbočje. Že v uvo-

du omenjeno, pa sta najviš-
ji republiški priznanji, srebr-
ni plaketi, ki sta ju podelila 
Lojze Štih in Tit Turnšek, član 
predsedstva ZZB NOB Slove-
nije, prejela Anica Božič iz 
Podbočja ter Vili Punčuh iz 
Kostanjevice na Krki.

Bojana Mavsar

PODGRAČENO – Za malo mašo, 8.septembra, so pred sedmi-
mi leti Podgračani glede na to, da v kraju niso imeli nobenega 
obeležja, zgradili kapelico. Vse od tedaj dalje imajo na ta dan 
pri vaški kapelici mašo v zahvalo za vrnitev izgnancev po dru-
gi svetovni vojni, kakor tudi za ostale pokojne krajane iz vasi, 
ob tem pa tudi neposredno bližino kapelice, kakor je razvi-
dno tudi iz slike, vsako leto domiselno okrasijo tudi z buča-
mi. (Foto: Dane Mižigoj)

Vodstvo krške borčevske organizacije in župan Bogovič

ZDRAVKO MASTNAK

Vaš kandidat za UPANAŽ
v Ob ini SEVNICAč

4.

Z me je
zvezalo najprej naključje, potem pa
dolgoletno iskreno zanimanje za
njegovo delo in ambiciozne načrte.
Eden tistih ljudi je, ki si zmorejo
postaviti visoke cilje in premorejo
dovolj energije, znanja in poguma, da
jih tudi uresnič i jo. Zahtevne
okoliščine in težnja po odličnosti so
zanj izziv. Za uspeh si zna poiskati
sodelavce, svojega mnenja ne skriva,
a zna tudi poslušati. Drži besedo in je
vreden zaupanja. Je človek, na
katerega se lahko zanesete.

Zdravkom Mastnakom

Milan�Kučan,�1.�oktobra�2008
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nateljica domače šole Met-
ka Kržan sta dali vedeti, da 
bo še veliko tovrstnih prire-
ditev, njuno prizadevanje pa 
je pozdravil tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Bizeljsko 
Franci Kelher. 

Suzana Vahtarič 

tražev Staneta Kregarja in 
Gorazda Satlerja. Cerkev s 
kar 70 metrov visokim zvoni-
kom sicer deluje kot osrednja 
veduta kraja in njegov prepo-
znavni znak.

»Moram vam izreči vse pri-
znanje, da ste v minulih le-
tih poskrbeli zanjo kot za svoj 
drugi dom,« se je škof msgr. 
Andrej Glavan med mašo za-
hvalil številnim zbranim žu-
pljanom za vzorno vzdrževa-
nje cerkve, ob koncu maše pa 
je blagoslovil še novo barvno 
okno s podobo sv. Jožefa, delo 
Tomaža Perka. V okviru pra-
znovanja 100-letnice cerkve 
je bilo sicer v minulem letu in 
pol še nekaj prireditev, ki so 
tako pripadnike župnije kot 
ostale opozorile na lep jubilej 
osrednjega sakralnega objek-
ta v kraju in okolici. 

P. Pavlovič

Mogočna cerkev, 
za kočevsko celo 
druga največja 
v novi novome-
ški škofiji, je bila 
zgrajena na me-
stu prejšnje, ki jo 
je leta 1905 po-
škodoval potres, 
leto kasneje pa še 
strela, v pičlem 
letu in pol. Zgra-
jena je v novo-
gotskem in novo-
baročnem slogu, 
vanjo so vgradili 
preko sedem mi-
lijonov opek, po-
leg tega naj bi 
bila njena želez-
obetonska kupola 
prva te vrste v na-
ših krajih. Oltarji 
in kipi so delo ti-
rolske šole, krasi 
jo tudi nekaj vi-

Praznovali	100-letnico	cerkve
PODBOČJE – V tamkajšnji župniji Sveti Križ - Podbočje so v nedeljo, 28. sep-
tembra, s slovesno sveto mašo, ki jo je ob somaševanju domačega župnika 
Franceta Novaka in še nekaterih duhovnikov daroval novomeški škof msgr. An-
drej Glavan, obeležili 100-letnico posvetitve župnijske cerkve svetega Križa.

LENIČEV DOM NA POLJANAH – Novomeška 
škofija je obnovila nekdanjo gozdarsko kočo 
(nekaj časa so jo uporabljali tudi kostanjevi-
ški lovci) na Poljanah v Krakovskem gozdu, ki 
jo je dobila vrnjeno v denacionalizacijskem 
postopku. Obnovljen objekt bo nosil ime Le-
ničev dom - po nekdanjem ljubljanskem po-
možnem škofu Stanislavu Leniču, ki je bil po 
rodu iz bližnje Župeče vasi. Dom, ki ga je v 
nedeljo blagoslovil novomeški škof msgr. An-
drej Glavan, bo namenjen predvsem za du-
hovne vaje mladih, upravljal pa ga bo pod-
boški župnik France Novak, ki je tudi vodil 
obnovo. Za številne, ki so se udeležili blago-
slova, so po ogledu doma pripravili tudi bo-
gato pogostitev.  P.P.

Na koloniji so poleg domače 
šole sodelovale še šole Arti-
če, Globoko, Dobova, Kozje, 
Bistrica ob Sotli, Pišece, Gi-
mnazija Brežice ter likovni-
ki dobovskega in brežiškega 
društva, Kozjanskega parka 
in dva umetnika iz Srbije. 
V likovnih delih so iskali „So-
žitje likovnega dela s pisa-
vo“ in pod mentorstvom Ta-
nje Plevnik pripravili odlično 
razstavo. Kot je dejala peda-
goginja, so vsakemu grajske-
mu duhcu privoščili nasta-
lo delo, zato so bila ta na 
ogled na najmanj pričako-
vanih mestih in se v grajskih 
sobanah zlivala z etnološko 
dediščino, ki je pritegnila 
obiskovalce z enako vnemo 
kot umetnine. V kulturnem 
programu ob otvoritvi vsako 
leto nastopajo Solzice, za-

Cerkev sv. Križa so ob 100-letnici tudi 
primerno okrasili, za kar so poskrbeli 
v številnih vaseh podboške župnije.  

Likovna	kolonija	in	razstava
BIZELJSKO - Že tretje Dneve evropske kulturne dediščine sta Turistično dru-
štvo Bizeljsko in tamkajšnja osnovna šola posvetila 500-letnici rojstva Primo-
ža Trubarja. 25. septembra so na gradu Bizeljsko ob bogatem kulturnem pro-
gramu odprli razstavo likovnih del, nastalih na likovni koloniji dva dni pred 
tem. Naslovili so jo „Če bi Trubar prišel na Bizeljsko...“. 

peli so Ljudski pevci Bizelj-
sko ter navdušili študentje 
muzikologije, in sicer Min-
ka Donlić s harmoniko ter 
glasbena gosta iz Petersbur-
ga v nošah z ruskimi narodni-
mi. Predsednica turističnega 
društva Vesna Kunej in rav-

Delček nekoliko drugačne razstave likovnih del

POSAVJE - Minuli konec tedna 
je večina vinogradnikov pri-
čela z redno trgatvijo, potem 
ko so zgodnje sorte pospravi-
li v zadnjih dveh tednih. Večji 
del trgatve je tako že opra-
vljen, ocenjuje specialist za 
vinarstvo Samo Hudoklin iz 
Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto (KGZS) in poja-
snjuje, da se zdaj trga grozd-
je za cviček ter bizeljsko belo 
in rdeče. Pri tem pa opozarja, 
da žametna črnina, kot glav-

Trgatev je končno tu 
na sorta teh vin, še ni tehno-
loško zrela. Nova zakonodaja 
sicer odločitev o času trgatve 
prepušča vinogradnikom, a ob 
obveznem upoštevanju teh-
nološke zrelosti, ki jo dolo-
ča KGZS, vinogradnik pa mora 
spremljati dozorevanja grozd-
ja v lastnem vinogradu. 
Za vinorodna okoliša Sremič-
Bizeljsko ter Dolenjska je Za-
vod glede na podatke in stanje 
v vinogradih svetoval trgatev 
belih sort od druge polovice 

septembra naprej z obveznim 
podbiranjem. 
Pojav bolezni in neurja s točo 
se odražajo v kakovosti grozd-
ja, zato specialist za vinarstvo 
opozarja na natančno odbira-
nje poškodovanega ali gnilega 
grozdja, hitro predelavo, čisto 
alkoholno fregmentacijo z niž-
jimi temperaturami, uporabo 
žvepla, dobro pripravljenega 
kvasnega nastavka iz vitalnih 
kvasovk ter hrane za kvasov-
ke. S.V.
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SENOVO – Prejšnjo sredo je 
trgovska veriga Spar odpr-
la nov supermarket na Se-
novem, kjer je otvoritev po-
tekala v veselem in sončnem 
vzdušju, za katerega so po-
skrbeli povezovalka Bernar-
da Žarn, pevka Nuša De-
renda ter domači senovski 
pihalni orkester. Prokurist 
družbe Spar Igor Damjan 
je ob tej priložnosti predal 
donacijo v vrednosti 4.000 
evrov društvu Sožitje, ki ga 
je prevzel predsednik dru-
štva Dane Mižigoj. Otvoritev 

Spar	odslej	tudi	na	Senovem

Vabilo na 

10. dan kakovosti Posavja
2008

Kako izboljšati kakovost in konkurenčnost?

sreda, 8. oktober 2008
pričetek ob 9.00 uri 
Kulturni dom Krško

Program posveta:
I.

08.30 – 09.00
Sprejem in registracija udeležencev

09.00 – 09.10 
Otvoritev 10. dneva kakovosti in pozdrav udeležencem 

Darko Gorišek, direktor GZS OZ Posavje
Jelka Kreutz, predsednica Komisije za kakovost pri GZS OZ 

Posavje

09.10 – 09.20 
Razvoj podjetij – podporno okolje za spodbujanje 

podjetništva
Karmen Levak, Podjetniški center Krško

II. 

09.20 – 10.00 
Sistem vodenja kakovosti: DA ali NE?

Zoran Lekić in Anton Klasinc, Bureau Veritas d.o.o.

10.00 – 10.50 
Novosti in spremembe ISO 9001:2008
mag. Peter Kunc, SA Slovenska akreditacija

10.50 – 11.00 
Odmor

III.

11.00 – 11.50
Preventivne metode in orodja vodenja   

Tadej Šircelj, Tüv Süd Sava d.o.o.

11.50 – 12.40
Presoje sistemov – prispevek k procesu nenehnega 

izboljševanja kakovosti poslovanja 
Ana Pribakovič Borštnik, SIQ Slovenski institut za kakovost in 

meroslovje

12.40 – 13.15
Kakovost v praksi 

Samo Kavčič, TA-Regulator d.o.o. Brežice

13.15 – 14.15
Razprava ob prigrizku

IV.

14.15
Ogled nove proizvodnje podjetja Žito Šumi d.o.o.  

Prijave:
do ponedeljka, 6. oktobra 2008 

GZS Območna zbornica Posavje, Krško
Bohoričeva  9, 8270  Krško

Telefon: 07/490 10 60
Telefax: 07/492 23 88

E-pošta: oz.posavje@gzs.si

Za člane GZS OZ Posavje, Krško znaša 
kotizacija 25 EUR + DDV. Za ostale znaša 
kotizacija 85 EUR + DDV.

Na posvetu bo poudarek na pomenu kakovosti za 
razvoj podjetij, načinih uvajanja in obvladovanja 
kakovosti ter predstavljeni ključni podporni 
instrumenti za podjetništvo. 

Generalni pokrovitelj: Gen Energija
Pokrovitelji: Regionalna razvojna agencija Posavje, Du-
ropack Tespack Brestanica, Tanin Sevnica, Gen-I, Griesha-
ber logistika, Nuklearna elektrarna Krško, Občina Krško

Ureditev cest in zapor na levem in de-
snem bregu Save
Zapora na glavni cesti G1-5, na relaci-
ji Sevnica – Krško pri gradbišču HE Blan-
ca, je odstranjena; cestišče je prevozno 
po novi trasi, ob njej pa se urejajo dela, 

ki ne povzročajo zastojev v prometu (za-
ključevanje zaščite brežin). Druga cestna 
zapora na cesti G1-5, od betonarne Hrib-
šek do Impoljce, bo predvidoma trajala do 
sredine meseca oktobra. Asfaltiranje tega 
dela odseka se je že pričelo.
Na regionalni cesti R3, na relaciji Sevnica 
– Vranje – Dolnje in Gornje Brezovo, bo po-
tekalo nadvišanje ceste med železniškimi 
prehodi (na delu odseka od železniških za-
pornic čez Vranjski potok bo potekalo as-
faltiranje).

Drožanjska cesta in Florjanska ulica

Na delu Drožanjske ceste in Florjanske 
ulice v starem delu Sevnice je predvide-
na popolna zapora do konca gradnje (ob-
voz je urejen z usmerjevalnimi tablami 
čez Hraste). V sklopu ureditev se ureja za-
prti odvodnik obeh potokov ter vsa ostala 
infrastrukturna dela – vodovod, plinovod, 
javna razsvetljava …

Urejanje brežin na levem in desnem 
bregu reke Save
Na levi strani Save, od Gornjega Brezove-
ga do HE Blanca, je formiran tesnjen viso-
kovodni nasip. Trenutno poteka intenzivna 
izdelava zaščite brežine s kamnito oblogo. 
V Sevnici je v izdelavi visokovodni nasip v 
starem mestnem jedru (industrijska cona 
je z visokovodnim zidom že zaščitena). Pri 
naselju Radna na desnem bregu Save se 
izvaja zaščita brežin s kamnito oblogo; v 
spomladanskih mesecih pa se bo med HE 
Boštanj in naseljem Impoljca izvedla hor-
tikulturna zasaditev.

Istočasno z vodnimi ureditvami potekajo 
še aktivnosti v zvezi z izgradnjo čistilne 
naprave na polju na Logu in z izgradnjo 
kolektorjev v Sevnici. Na Logu so arheolo-
ška izkopavanja zaključena.

Pripravila: Anton Vetrih in Smilja Radi 
Foto: Arhiv Infra 

Izvajanje	del	na	projektu	izgradnje	
infrastrukture na HE Blanca

Eden izmed visokovodnih nasipov ob 
reki Savi

Cesta G1-5

Drožanjska cesta

Florjanska cesta

Takrat je domačin, deželni 
vinorejski komisar Ivan Ba-
lon, ki so mu posvetili bil-
ten, svetoval zasaditev trt na 
ameriški podlagi, ki se je zelo 
dobro prijela in o prvi razsta-
vi grozdja in vina v doma-
čem kraju je leta 1897 poro-
čal celo Slovenski Gospodar. 
Bizeljsko je bilo takrat zibel-
ka novega vinogradništva, ob 
Balonovi trsnici pa so bile na 
Bizeljskem in v Pišecah tudi 
deželne trsnice. 

V Zadružnem domu je dru-
štvo tudi letos pripravilo raz-
stavo grozdja in vina, na ka-
teri so na stojnicah prikazali 
ob sortah grozdja tudi detaj-

Bizeljsko	je	bilo	zibelka	
novega	vinogradništva	
BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko je 27. septembra ob svetovnem dnevu turizma obeležilo 111 
let Razstave grozdja in vina na Bizeljskem. Prireditev posvečajo času obnove vinogradov po trtni uši, ki 
je v letih 1880 in 1881 uničila vinograde na Bizeljskem in v širši okolici. 

le, značilne za letne čase v 
vinogradništvu in vinarstvu, 
ter pripravili značilno degu-
stacijo vin in grozdja z do-
brotami kmetic. Na otvori-
tvi je župan Ivan Molan, ob 
prisotnosti ministra Andreja 
Vizjaka, poudaril pomen to-
vrstnih turističnih prireditev 
v turistično usmerjeni občini. 
Ob domačih ljudskih pevcih 
in programu osnovnošolcev 
pa je predsednica turistične-

ga društva Vesna Kunej pou-
darila, da se trudijo bizeljča-
nu povrniti nekdanji sloves. K 
temu bo zagotovo pripomo-
gla tudi njegova zaščita, ob 
nedavnem podpisu pravilni-
ka za zaščito bizeljčana ptp 
21. avgusta letos, Bizeljanci 
kmalu pričakujejo potrditev 
elaborata v Državnem zboru.  

Na prireditvi smo pričakova-
li tudi povorko kmečkih opra-

vil skozi letne čase, tako kot 
ob stoletnici razstave, ven-
dar je lepo vreme pritegnilo 
vinogradnike k trgatvi. So pa 
šolski otroci tekli tradicional-
ni mali maraton, sledila pa 
je še neizogibna veselica pod 
šotorom. Stoletnico so pred 
11 leti proslavili s podobno 
prireditvijo na Bizeljskem in 
pri Figovcu v Ljubljani.

Suzana Vahtarič 

Degustacija vin Razstava grozdja

LJUBLJANA - Vlada RS je sep-
tembra izdala Uredbo o kon-
cesiji za rabo podzemne vode 
iz vrtine KOV-1 za stekleniče-
nje in proizvodnjo pijač po-
budniku, družbi Kovis, d.o.o., 
Jesenice na Dolenjskem. 

Koncesija	Kovisu	

je prav tako poz-
dravil  krški župan 
Franc Bogovič. Tr-
govski center so 
odprli (z leve) vod-
ja oddleka za oko-
lje in prostor na 
občini Krško Simo-
na Lubšina, pro-
kurist družbe Spar 
Igor Damjan, žu-
pan Franc Bogovič 
in izvajalec grad-
benih del Srečko 
Hribšek.

V.B.

KRŠKA VAS - Na 46. kme-
tijsko - živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni je bilo pod-
jetje Ino Brežice d.o.o. na-
grajeno za lastno razvite 
proizvode. 

Naziv Šampion kakovosti je 
prejela hidravlično pararel-
no zložljiva pnevmatska se-
jalnica za direktno setev ko-
ruze z dozatorjem za gnojilo 
in elektroniko PS 200 (mo-
del 8K-HPZ-DT+GN+E), ki je 
edina pnevmatska sejalnica 
za direktno setev koruze, iz-
delana v Sloveniji. Sejalnica 
ima vgrajeno najnovejšo ele-
ktroniko setve, ki so jo na-
mensko razvili skupaj z nem-
škim podjetjem. Elektronika 
šteje vsako posejano seme, 
omogoča pa podatke o sku-
pno posejani površini, dnev-
no posejani površini, število 
semen po bateriji in hektar-
ju, čas sejanja, merjenje hi-
trosti in druge podatke.  Zla-
ti medalji sta prejela mulčer 
na roki (model MKM 245) in 
poljedelski mulčer (model 
PROFI P 400).

S.V.

Ino	nagrajen	
v	Gornji	
Radgoni



Posavski obzornik - leto XII, številka 20, četrtek, 2. 10. 200812 GOSPODARSTVO

Razpis	štipendij		
v	Posavski	štipendijski	

shemi	za	šolsko/študijsko	
leto	2008/2009

Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) Regi-
onalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, Krško – kot štipenditor

objavlja 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

Namen
Regijska štipendijska shema (RŠS) je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med deloda-
jalci, nosilci regijske štipendijske sheme in državo, skladno z zakonom na področju spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Sloveniji. 

S pomočjo regijskih štipendijskih shem je mogoče:
uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji;
dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji;
vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti;
vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo;
spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov;
približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile;
zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik v po-
sameznih regij v Sloveniji.

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

Predmet razpisa
Štipendije iz RŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se 
bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju posamezne razvojne regije ali drugače 
pomembno vplivali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo.

Dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme se ni potrebno prijaviti na ta razpis na 
obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO V  POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJ-
SKO LETO 2008/2009« temveč so dolžni na podlagi 16. člena Pravilnika o kriterijih za izbor šti-
pendistov v Posavski štipendijski shemi in 4. člena Pogodbe o štipendiranju, najkasneje do izteka 
vpisnega roka za naslednji letnik, oz. najkasneje 8 dni po zaključku študijskega leta, predložiti 
Regionalni razvojni agenciji Posavje dokazila o izpolnjevanju študijskih obveznosti (potrdilo o 

•
•
•
•
•
•
•

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 
mehanika, oz. proizvodno strojništvo); 
dipl. ing. elektrotehnike (elektrotehnika, 
mehanotronika)

2

4 Mana, Ivan 
Omerzu s.p.

tehnična gimnazija - elektronik-
elektrotehnik 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: mehanotronik 
- (1); 
elektro inženir univerz. - smer: močnostna 
- (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 
turizem 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

V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij ne bodo 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij, si Komisija za štipendije 
pridržuje pravico, da ne podeli razpisanih štipendij.

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«.

Regionalna razvojna agencija Posavje kot štipenditor v sodelovanju z delodajalci in Občino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško in Občino 
Sevnica ter delodajalci, razpisuje nove štipendije za šolsko/študijsko leto 2008/2009 za pridobitev naslednjih poklicev:

Finančna kri-
za, ki je za-
jela Ameriko 
ter se razši-
rila na Evro-
po, se v veli-
ki meri kaže 
tudi pri nas. 
Pri bankah je 
čedalje težje 
dobiti kredit, 
še posebej se 
to odraža pri 
malih podje-
tjih in s.p.-
jih. V kolikor 

pa ga dobijo, so 
obrestne mere izredno visoke. Regionalna 
razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) v 
okviru Garancijske sheme Posavje (GSP) 
omogoča podjetnikom najetje dolgoroč-
nih investicijskih kreditov z garancijami 
po trenutno najugodnejši obrestni meri. 

V nadaljevanju Tatjana Ibračević, svetoval-
ka za gospodarstvo in finančne vzpodbude 
podaja odgovore na najpogostejša vpraša-
nja, ki jih zastavljajo podjetniki v zvezi z 
možnostjo najema kredita preko GSP.

1. Kdo so upravičenci oziroma kdo lahko 
najame kredit preko GSP?
Upravičenci so mala in srednje velika pod-
jetja ter samostojni podjetniki posame-
zniki, ki imajo sedež podjetja v občinah 
Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in 
Sevnici.

2. Kakšno višino kredita je mogoče naje-
ti ter kakšna je doba odplačevanja?
Preko GSP je mogoče najeti kredit v viši-
ni od 5.000 EUR do 60 000 EUR. Doba od-
plačevanja pa je od 3 do 7 let. RRA Posav-
je vam zavaruje kredit v višini od 50 % do 
80 %; preostali delež kredita pa zavaruje-
te po pogojih banke.

3. Pri katerih bankah je mogoče najeti 
kredit?
Kredit je mogoče najeti pri bankah: SKB 
d.d., Banki Koper d.d. in Abanki Vipi d.d.

4. Kakšna je obrestna mera za kredit, če 
ga najamem preko GSP in kolikšna je raz-
lika v primerjavi z obrestno mero klasič-
nega kredita, najetega neposredno pri 
banki?
Obrestna mera za kredit najetega preko 
GSP je 6-mesečni EURIBOR + 0,7 % pribitek 
(pri Abanki Vipi d.d. pribitek znaša 0,8 %). 
To približno znaša 6 % na letni ravni. Pri 
klasičnih kreditih najetih neposredno pri 
banki je obrestna mera občutno višja, kaj-
ti pribitek se giblje trenutno okrog 4 %. To 
pomeni, da obrestna mera znaša okoli 9 % 
na letni ravni. 

Če podamo primerjavo na konkretnem pri-
meru, to pomeni, da bo podjetnik pri na-
jemu kredita neposredno pri banki, v vre-
dnosti 60.000 EUR, pri dobi odplačevanja 
7 let, za obresti namenil za skoraj 7.000 
EUR več, kot če bi najel kredit preko GSP.

5. Za kakšne investicije so krediti name-
njeni?
Dolgoročni investicijski krediti z garanci-
jami so namenjeni za nakup opreme, na-
kup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih pro-
storov, nakup zemljišč ter nakup patentov, 
licenc, know-howa… Podjetnikom poma-
gamo tudi pri izpolnjevanju vloge ter pri-
pravi poslovnega načrta.

Ugodne investicijske kredite je mogoče 
najeti še do konca tega leta. Vloga za kre-
dite z garancijami lahko dobite na sple-
tni strani www.rra-posavje.si, pod rubriko 
»razpisi« ali na sedežu RRA Posavje, CKŽ 
46, Krško. 

Za vse informacije se lahko obrnete na Ta-
tjano Ibračević, tel. 07-488-10-48, e-na-
slov: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si. 

INVESTICIJSKI	KREDITI	PO	TRENUTNO	
NAJUGODNEJŠI	OBRESTNI	MERI

Tatjana Ibračević
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V Posavsko štipendijsko she-
mo se je prijavilo 53 pod-
jetij, od tega letos 17 no-
vih, ki so izkazala potrebo 
po 223 novih štipendijah. 
Skupaj imajo 280 štipen-
dij in letos pričakujejo do 
18 zaposlitev, skupaj pa 30. 
S shemo naj bi ustavili beg 
možganov iz Posavja in do-
mačim podjetjem omogočili 
dostop do izobraženega ka-
dra. V letošnjem razpisu so 
podjetja izkazala potrebo 
po različnih profilih, kar ne-
kaj je tako imenovanih defi-
citarnih poklicev, zato oce-
njujejo, da bodo, če bodo 
pokrili 70 odstotkov razpisa-
nih mest, uspešni. Na novo 
pa letos razpisujejo kar 11 
štipendij s področja medi-
cine. 
Kot je povedala vodja pro-
jekta, Nataša Šterban Bez-
jak, je rok za prijavo v 
štipendijsko shemo 10. ok-
tober. Direktor RRA Robert 
Ostrelič je ob tem pojasnil, 
da je po reformi štipendij-
skih shem v letu 2007, z iz-
vajanjem dejavnosti pričel 
Javni sklad RS za štipendira-
nje kot soštipenditor, z nje-
gove strani pa nimajo za-
gotovljenih vseh potrebnih 
finančnih sredstev, ki so si-
cer na voljo z naslova evrop-
skega socialnega sklada, saj 
gre za delno financiranje s 
strani EU. Denar sicer je, 
zapleta pa se pri birokraci-

Kako	do	štipendije?
KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) je 24. septembra, že 
šesto leto zapored, v projektu Posavska štipendijska shema, v sodelovanju z 
vsemi posavskimi občinami in letos prvič Bistrico ob Sotli ter delodajalci, ob-
javila razpis štipendij za šolsko leto 2008/09. 

ji, pojasnjuje Ostrelič, ki ob 
tem dodaja, da pričakuje 
zrelo obnašanje omenjene-
ga sklada. V RRA štipendij-
sko shemo kot model oce-

Robert Ostrelič in Nataša Šterban Bezjak 

vpisu in spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih) in kriteriju za pridobitev štipendije v po-
savski štipendijski shemi, na podlagi česar bo v kolikor se šolajo za poklic, ki je uvrščen na lokal-
no listo deficitarnih poklicev in ob izpolnjevanju pogojev skladnih s Pravilnikom o izvajanju eno-
tnih Regijskih štipendijskih shem, z njimi sklenjena pogodba o štipendiranju.

Pogoji razpisa
Do štipendij iz RŠS so upravičeni:

dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini;
dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni;
podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni.

Štipendije iz RŠS ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz ka-
teregakoli drugega vira.
Štipendije iz RŠS se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delo-
dajalci povprašujejo oz. izrazijo interes opredeljen v vlogi na javni poziv, glede na obseg razpo-
ložljivih javnih sredstev, prioritetno pa za razvojne potrebe in perspektivne poklice v posamezni 
razvojni regiji. 
Razvojne potrebe se usklajuje tudi na podlagi liste lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja 
Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje.
Perspektivnost poklica se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvojnega programa in predlože-
nih razvojnih programov ter programov prestrukturiranja delodajalcev.
Štipendije iz RŠS se dodeljujejo tudi dijakom in študentom, ki se šolajo za tiste vrste in podro-
čja izobraževanja oziroma izobraževalnih programov, ki so opredeljeni kot posebna prioriteta, ki 
jo določi štipenditor. 

Merila za izbor
Štipendijo iz RŠS lahko pridobijo kandidati, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma sre-
dnje šole niso starejši od 18 let, ter kandidati, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali vi-
sokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževa-
nja niso starejši od 26 let.
Za štipendije iz RŠS lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se izobražujejo po dodiplomskem in po-
diplomskem programu z javno veljavnostjo v RS ali tujini, pri čemer je diplomo, če se izobražu-
jejo v tujini, možno po koncu izobraževanja nostrificirati v Sloveniji, če se prijavijo na javni raz-
pis in nimajo kakršnekoli druge štipendije oz. šolnine.

Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlo-
vanje,
je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano 
evidenco na območju RS.

Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO V  POSAVSKI 
ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009«, ki ga kandidati lahko dobijo na 
spletni strani štipenditorja www.rra-posavje.si ali na sedežu štipenditorja Regionalna razvojna 
agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, vsak delavnik med osmo in petnajsto uro.

Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja originalna oz. overjena (elek-
tronsko) dokazila:

potrdilo o stalnem prebivališču;
potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2008/2009;
spričevalo, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata (dijaki) v preteklem šolskem letu in če 
je dijak opravil zadnji letnik tudi maturitetno spričevalo;
potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (dodiplomski študenti) doseženih od 
1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu, če je v navedenem obdobju študent 

•
•
•

•

•

•
•
•

•

opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega 
študijskega leta), iz katerega je možno izračunati povprečno oceno;
kopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve strani hranilne knjižice;
izjavo iz razpisne dokumentacije.

Prijave sprejema štipenditor – Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško. Vlo-
ge morajo biti v zaprtih ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane štipenditorju, najkasneje za-
dnji dan roka za prijavo. Osebna oddaja vlog ni možna. Na ovojnici mora biti razviden:

polni naslov pošiljatelja in štipenditorja,
pripis »JAVNI RAZPIS - ŠTIPENDIJE RŠS – NE ODPIRAJ«.

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k dopolnitvi le-teh v 8-dnev-
nem roku od prejema obvestila o dopolnitvi vloge. 
Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oz. je tudi dopolnitev nepopolna, Komisija za šti-
pendiranje vlogo s sklepom zavrže.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge Komisija za štipendiranje evidentira, vnese 
v zapisnik in vrne neodprte na naslov pošiljatelja. V kolikor je zaradi nepravilno označene vloge, 
le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje odpre, ugotovi pošilja-
telja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij Posavske štipendijske sheme lahko dobite na RRA 
Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, kontaktna oseba: ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, tel. 07 
488 10 51 ali e-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

Rok za oddajo vlog
10. oktober 2008.

Višina štipendije
Vire financiranja opredeljuje Zakon o štipendiranju (ZŠtip, Ur. list RS 59/2007, 63/2007).
Sredstva v višini 50 % štipendije zagotovi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, 30 %sredstev 
zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju in 20 % sredstev zagotovi občina v kateri 
ima delodajalec sedež. Višina štipendije se določi v skladu z 28. členom Pravilnika RŠS in je odvi-
sna tudi od študijskega uspeha in kraja bivanja.

Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo izvedeno v roku do 31.10.2008.
Komisija za štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugotovi, če predlagatelj izpolnjuje pogo-
je iz 21. člena Pravilnika RŠS in jih posreduje delodajalcem glede na potrebe v obliki sezna-
ma dijakov in študentov. Seznam vsebuje ime in priimek kandidatov, naslov stalnega prebiva-
lišča in podatke o šolanju/študiju.
Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec izbiro na osnovi meril, 
ki veljajo pri delodajalcu.
Delodajalec bo morebiti pripravljen sprejeti tudi štipendista, v kolikor gre za eno raven viš-
je ali nižje ravni izobrazbe oz. ob utemeljeni obrazložitvi delodajalca sorodne smeri oz. po-
klica, kar pa se bo po končanem razpisu glede na prejete vloge preverjalo neposredno pri de-
lodajalcu.
Pred izbiro lahko povabi delodajalec kandidata za podelitev štipendije na razgovor.
Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov s strani Komisije za štipendiranje čimprej 
oz. najpozneje v 15 dneh po prejemu predloga.
Štipenditor na predlog Komisije za štipendiranje z odločbo obvesti vse kandidate za štipendi-
jo iz RŠS, ki so podali vloge, o rešitvi vlog v roku 45 dni od datuma za oddajo vlog.
Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o štipendiranju, s katero se 
opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.

•
•

•
•

TU SMO ZA VAS!

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovitev podjetja, seznanimo vas s 
postopki, ki jih je potrebno opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustrezne šifre de-
javnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z možnostjo dostopa do virov financiranja in 
do finančnih sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije, doregistracije in 
spremembe podatkov za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo 
preko spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na spletnem naslovu www.zpt-brezice.si, si 
zagotovite najbolj sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, državnem in 
evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o možnostih kandidiranja in prido-
bitve sredstev s tega naslova. 

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne delavnice z aktualnimi temami.

Nudimo vam vse to in še mnogo več! 
Prepričajte se sami!

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 
Cesta prvih borcev 18  
8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680
Fax: 07/ 49 90 681
E-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si 

V sodelovanju z

LJUBLJANA -  Vlada RS se je ob obisku Posavja odločila, da 3.000 
evrov nameni za izgradnjo novih prostorov za delovanje Društva 
gluhih in naglušnih Posavja – Krško. Sredstva se zagotavljajo na 
podlagi sklepa Vlade z dne 15.3.2007, s katerim je vlada odloči-
la, da v okviru obiskov vlade po slovenskih regijah vsaki od regij 
nameni sredstva v višini do 5.000 evrov v dobrodelne namene. 

85 tisoč evrov več za sušo 2006
LJUBLJANA - V okviru Dopolnitve programa odprave posledic 
škode v kmetijstvu po naravnih nesrečah v letu 2006 bo Vlada  
za odpravo posledic suše, ki je v letu 2006 povzročila dodatno 
ocenjeno škodo na vrtninah in sladkorni pesi v občinah Brežice, 
Krško in Sevnica, namenila dodatno državno pomoč v višini 28 
odstotkov ocenjene škode, kar znaša dobrih 85.000 EUR. Celo-
tna škoda je bila ocenjena na višino dobrih 306.000 EUR.

3.000 evrov društvu gluhih in naglušnih

njujejo za izjemno uspešno, 
štipendije so finančno moč-
ne in višje od državnih, vsa-
kega štipendista pa na kon-
cu čaka zaposlitev. 
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PODBOČJE – Pred nekaj tedni so se v Podbočju končno le za-
čela težko pričakovana dela za izgradnjo komunalne infra-
strukture, pločnika in obnovo cestišča skozi naselje. Gre za 
nadaljevanje lani dokončane regulacije struge potoka Suši-
ca in izgradnje enajstih mostičkov preko omenjenega poto-
ka. Dela bi se morala začeti že julija, vendar je do zakasnitve 
prišlo, kot pojasnjujejo na Občini Krško, ki skupaj z Ministr-

stvom za promet financira nekaj več kot milijon evrov vreden 
projekt, zaradi izdelave elaborata prometne ureditve in delne 
spremembe projektne dokumentacije, predvsem zaradi izgra-
dnje ločenega sistema kanalizacije. Dela bi morala biti po pr-
votnem načrtu zaključena do konca tega leta, sedaj pa bodo 
predvidoma končana aprila 2009. 
Izvajalec je avstrijsko podjetje Alpine Bau, ki pa je izvedbo za-
upalo domačemu podizvajalcu, podjetju Uni iz Podbočja. Nji-
hovi stroji so minule dni že pošteno razkopali cestišče, kar 
je seveda povzročilo težave v prometu, stanovalcem ob cesti 
pa otežen dostop do svojih dvorišč. Izvajalec je vsaj za minu-
li konec tedna, ko je bil promet skozi Podbočje zaradi začet-
ka trgatve močno povečan, omogočil prevoznost ceste (na fo-
tografiji), seveda pa bo potrebno do končne ureditve cestišča 
potrpeti še kakšno gradbiščno nevšečnost.  P.P.  

KRŠKO - V četrtek zvečer, 25. septembra, je Valvasorjeva 
knjižnica Krško v sodelovanju s podružnico Slovenskega pro-
testantskega društva Primož Trubar iz Posavja v prostorih 
knjižnice pripravila zanimiv večer z naslovom Zimske urice, 
ki so ga posvetili slovenskim protestantom in njihovi dobi. 

Vodila ga je upokojena knjižničarka Ljudmila Šribar, ki se 
je tematsko osredotočila na življenje v mestu Krško, ki je s 
pomirjem v času protestantizma segalo do leskovške župnij-
ske cerkve na jugozahodu in do Čreteža na severozahodu in 
je v njem prebivalo okoli 140 držin. Mesto je imelo tudi oko-
li 190 vojakov, precej obrtnikov, največ mesarjev, krčmar-
jev, krojačev, usnjarjev in čevljarjev. Šribarjeva se je v na-
daljevanju navezala tudi na osebnosti, ki so bile povezane z 
protestantizmom in reformatorji iz tega obdobja in našega 
okolja, Jurijem Dalmatinom, Primožem Trubarjem in Ada-
mom Bohoričem, čigar prispevek na področju šolstva, je-
zikoslovja in glasbe sodi med temeljne vrednote slovenske 
kulturne zgodovine 16. stoletja.  B. M.

jevi domačiji, 
nato so pisali 
seminarsko na-
logo, povzetke 
objavili v zbor-
niku, pripra-
vili pa so tudi 
razstavo o ži-
vljenju in delu 
Trubarja in nje-
govih sodobni-
kov. 

Razstava plaka-
tov Primož Tru-
bar in njegov 
čas je bila na 
ogled do 27. 
s e p t e m b r a , 
učenci devetih razredov osnov-
nih in prvih letnikov srednjih 
šol, pa so se preizkusili v di-
daktični računalniški igrici o 
Primožu Trubarju, ki so jo pod 

mentorstvom prof. Alberta 
Zorka izdelali novomeški dija-
ki, z njo so osvojili na držav-
nem tekmovanju prvo mesto. 

M. Kalčič M.

Krošelj, Milan Brecl in Ire-
na Mesinger. 
V vodniku so zastopane vse 
župnije z vsemi župnijskimi 
cerkvami v občini Krško, po-
membnejše podružnice in ne-
katere kapele, v njem pa je 
opisanih 23 od skupno skoraj 
60 sakralnih objektov v obči-
ni. Poleg informacij o nastan-
ku cerkva, njihovi arhitektu-
ri, slogovni podobi in notranji 
opremi vsebuje vodnik tudi ko-
ristne informacije o tem, kdaj 
je možno posamezne objek-
te obiskati in kdaj so posebna 
praznovanja in tradicionalni 
dogodki, vezani na posamezno 
cerkev. Da sta bili obe pred-
stavitvi tudi lepa kulturna do-
godka, so v Brestanici poskr-
beli tenorist Marko Železnik, 
sopranistka Andreja Bračun 

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

Jožica Pavlovič, Cerklje 
ob Krki – dečka,
Jacinta Doberšek Mlakar, 
Radeče – deklico,
Tatjana Lednik, Sevnica – 
deklico,
Mateja Kolić, Brežice – 
deklico,
Anica Bidar, Lesično – 
dečka,
Majda Cvetkovič, Krška 
vas – dečka,
Jana Vizler, Gržeča vas – 
deklico,
Nataša Solomun, 
Brestanica – dečka,
Tanja Sluga, Rožno – 
dečka, 
Marjetka Pirnar, Jelše – 
deklico,
Ksenja Krefl, Nazarje – 
dečka,
Nataša Godler, Krško – 
dečka. 
Petra Kuhar, Brežice -   
deklico 
Daliborka Nikolić, Gorica – 
dečka, 
Katja Šribar, Krško – dečka,
Vesna Požun, Dobrova – 
deklico,
Patricija Haler, Črešnjice 
pri Cerkljah – deklico, 
Alenka Černelič Krošelj, 
Brežice – dečka,
Josipa Lajkovič, Veliki 
Podlog – deklico,
Vida Bratanič, Bukošek – 
dečka. 

ČESTITAMO! 
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•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

•

POROČILI
SO SE

Franci Krajnc z Broda pri 
Podbočju in Barbara Mla-
kar iz Žadovinka, 
Jernej Teržan iz Petrovč 
in Darja Arsovič z Vran-
skega, 
Primož Picek iz Ljubljane 
in Tanja Džudovič iz Nove-
ga mesta,
Slavko Kalin iz Dolenjega 
Gradišča in Irena Hosta z 
Gornje Prekope, 
Martin Molan in Irena Bu-
dna, oba z Dečnega sela,
Miran Kuhar s Ponikve in 
Nataša Drugovič z Zgor-
njega Obreža,
Marko Medja iz Ljublja-
ne in Kristina Zoraja s Hr-
vaške,
Fredi Podgoršek in Ines 
Martinšek, oba s Koleno-
vega Grabna,
Branko Zupanc in Romana 
Jurgelj, oba s Škofce,
Robert Frelih in Mojca 
Kučič, oba z Zgornje Po-
hance,
Dragan Milanovič iz Gra-
dnje in Tina Turk iz Dole-
nje vasi pri Krškem,
Peter Mrkšič in Jožica 
Matko, oba iz Novega me-
sta,
Uroš Okoren in Pija Pen-
ko, oba iz Trebnjega,
Charney Noah Londer iz 
ZDA in Urška Jeran iz Ka-
mnika.

ČESTITAMO!
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KRŠKO - Obiskovalci Kulturnega doma Krško so si v četrtek, 18. 
septembra,  ogledali komedijo Gustav filma Ona+On, v režiji 
Matevža Luzarja ter v igralski zasedbi Pie Zemljič in Primo-

ža Pirnata, ki so jo želeli najprej postaviti na brestaniški grad, 
vendar tam še niso uspeli sanirati škode po minulem neurju. V 
avli krškega kulturnega hrama pa je postavil na ogled zanimivo 
razstavo (del razstave na fotografiji) brestaniški umetnik Sta-
ne Fabjančič in udeležence kulturnega dogodka pogostil tudi z 
vinskim izborom. Po besedah direktorice Katje Ceglar pa bodo 
do 17. oktobra še vpisovali v abonmajske predstave. Tudi letos 
ponujajo modri in rumeni abonma ter pestro paleto predstav 
za odrasle in otroke.  M. K. M.

Ona+On	v	Krškem
Sodelovanje pa je nastalo po 
zamisli brežiške profesorice 
slovenskega jezika  Sonje Ko-
stanjšek. Z uvodnim nagovo-
rom je zbrane pozdravila di-
rektorica Tea Bemkoč, nato 
pa so si obiskovalci ogleda-
li starinske plese skupine Ce-
lestina ter prisluhnili drama-
tizaciji odlomka ene izmed 
Trubarjevih pridig in uvoda v 
evangelij sv. Matevža ter vo-
kalni izvedbi njegove cer-
kvene pesmi, kar so izvedli 
brežiški gimnazijci pod men-
torstvom prof. Alenke Šet. V 
drugem delu je bil predsta-
vljen projekt od nastanka do 
izvedbe, saj so novomeški di-
jaki s svojimi profesorji, kot 
je povedala profesorica Joži-
ca Jožef Beg na poseben na-
čin obeležili Trubarjevo leto. 
Bili so na ekskurziji na Trubar-

Trubarjev čas do medmrežja

BRESTANICA, PODBOČJE – V 
tamkajšnjih župnijskih cer-
kvah, v cerkvi Lurške Ma-
rije v Brestanici in v cerkvi 
svetega Križa v Podbočju, 
sta v razmiku dveh dni, 25. 
in 27. septembra, potekali 
predstavitvi Vodnika po cer-
kvah v občini Krško. V nakla-
di 5000 izvodov sta ga izda-
li Občina Krško in Turistična 
agnecija BooM Krško v sode-
lovanju s škofijama Celje in 
Novo mesto. Kakor za prej-
šnje turistične publikacije o 
občini Krško je tekst zanjo 
uredil publicist Drago Med-
ved, slikovno podobo v pod-
jetju Marinšek & Marinšek iz 
Velenja, v uredniškem odbo-
ru vodnika pa so bili Alfonz 
Grojzdek, Jože Špes, Fran-
ce Novak, Alenka Černelič 

Vodnik	po	krških	cerkvah

in organistka Snežka Podpe-
čan, v Podbočju pa organistka 
Katarina Štefanič, skladbe pa 
je predstavil Franc Černelič.   
 P.P., B.M.

Besedila v vodniku je 
pripravil Drago Medved.

Popotovanje	z	reformatorji,	ki	
so	delovali	v	Krškem

V Podbočju zares zabrneli stroji

Na slovesnosti pri rudniški 
upravni zgradbi je Ernest 
Breznikar, nekdanji načelnik 
pokrajinskega štaba Manevr-
ske strukture narodne zašči-
te (MSNZ), povedal, da je le-
ta že pomenila zametek nove 
Slovenske vojske. Tedaj so, 
s privolitvijo uprave Rudni-
ka, kletni prostori v objektu 
vse do dnevov osamosvojitve-
ne vojne služili za skladišče 
orožja in streliva, za katere-
ga, kakor tudi za nadzor oko-
lice objekta, je vestno in od-
govorno skrbel tedanji hišnik 
Franc Šturbej. V nadalje-
vanju je Ernest Breznikar z 
Zdenkom Moharjem, predse-
dnikom krškega Območnega 
združenja veteranov vojne za 
Slovenijo, odkril spominsko 
ploščo, nakar so se udeleženci 
slovesnosti napotili še v Dov-
ško, k Breznikarjevi družin-
ski hiši, kjer je potekal drugi 
del slovesnosti in odkritje še 
enega spominskega obeležja. 
Po besedah Mitje Teropšiča, 

Odkrili veteranski obeležji 
na	Senovem	in	Dovškem
SENOVO - V krškem Združenju veteranov vojne za Slovenijo so 19. septem-
bra odkrili na Senovem, na zgradbi Rudnika Senovo v zapiranju, in na Dov-
škem, na družinski hiši družine Breznikar, spominski tabli, s katerima so traj-
no obeležili lokaciji, ki sta skupno s še šestimi drugimi lokacijami po občini 
Krško služile od meseca septembra 1990 do meseca junija 1991 za tajno 
skladišče orožja Občinskega štaba Teritorialne obrambe Krško (TO). 

predsednika Pokrajinskega 
odbora ZVVS Posavje, so bile 
vse izvedene aktivnosti odraz 
upora ukazu JLA o razoroži-
tvi TO, nakar so v obdobju od 
septembra do novembra 1990 
na skupno osem tajnih loka-
cij po občini Krško premesti-
li pehotno orožje in strelivo, 

in ena izmed teh je bila tudi 
omenjena lokacija v kletnih 
prostorih Breznikarjevih. V 
osmih mesecih do prelomnih 
trenutkov osamosvojitve ni 
bila s strani kontraobvešče-
valne službe odkrita nobena 
izmed lokacij, ki so jih izbrali 
na podlagi privolitve posame-
znika, predvsem pa na podla-
gi medsebojnega zaupanja in 
poznavanja. Vsak izmed nas 
ima toliko svobode, kolikor si 
je izbori oziroma kolikor si je 
želi imeti v nekem trenutku, 
času, obdobju: „Če pa govori-
mo o svobodi naroda Sloven-
cev, smo jo v veliki meri pri-
dobili z osamosvojitvijo leta 
1991, kar pa so omogočili pro-
cesi in dogodki pred tem. Kar 
pomeni, da svobodo imamo, 
le vprašanje je, koliko jo že-
limo imeti in koliko smo spo-
sobni, da jo imamo,“ je še 
poudaril na krajši slovesnosti 
Teropšič.

Bojana Mavsar

Mitja Teropšič in Zdenko 
Mohar pri odkrivanju 
spominskega obeležja na 
Breznikarjevi družinski hiši

BREŽICE - Dneve evropske kulturne dediščine so obeležili tudi v brežiški knjižnici in v 
sodelovanju s Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo Novo mesto ter s KUD-om Fra-
njo Stiplovšek v ponedeljek, 22. septembra, pripravili prireditev, ki so jo poimenovali 
Slovenska pismenost od Trubarjevih časov do medmrežja.

Zbrani so prisluhnili tudi dramatizaciji 
iz Trubarjeve pridige.

Udeleženci prireditve v krški knjižnici

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Petek, 3.10.2008

Trgatev s cvičkovo princeso, Gadova peč – vinograd Komatar ob 12. 
uri, organizator Društvo vinogradnic in vinogradnikov Gadova peč

2. nogometni turnir med vasmi KS Cerklje ob Krki, igrišče Osnov-
ne šole Cerklje ob Krki ob 18. uri, organizator Športno društvo Su-
šica

»Za vse ljudi«, promocija videospota, koncert Petra Dirnbeka & 
Vox Populi in priložnostna fotografska razstava Klemna Razinger-
ja, Klub Mladinskega centra Brežice ob 21. uri, organizator Mladin-
ski center Brežice

Sobota, 4.10.2008

Živžav - prstno risanje, igralnica Mladinskega centra Brežice med 
10. in 12. uro, organizator Mladinski center Brežice

Kulturni večer - nastop pevskih zborov Krajevne skupnosti in 
Osnovne šole Cerklje ob Krki, Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 19. 
uri, organizator Krajevna skupnost Cerklje ob Krki

Nedelja, 5.10.2008

Strelska tekma, Lovska koča Lovske družine Dobova ob 9. uri, orga-
nizator Lovska družina Dobova

Kolesarjenje po poteh Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, zbor-
no mesto v vasi Črešnjice ob 10. uri, organizator Turistično, športno 
in kulturno društvo Črešnjice

Torek, 7.10.2008

Žuram s prijatelji in ne z drogo, sklop preventivnih delavnic za 
otroke, Osnovna šola Velika Dolina ob 8. uri, organizatorja Mladin-
ski center Brežice in Lokalna akcijska skupina Brežice

Dan odprtih vrat Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob 
Krki, Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 15. uri, organizator Prosto-
voljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki

Otvoritev fotografske razstave ŽUŽELKE, avtorjev Klemna Kle-
menca in Robija Brezigarja, Klub Mladinskega centra Brežice ob 
18. uri, organizator Mladinski center Brežice

Sreda, 8.10.2008

Žuram s prijatelji in ne z drogo, sklop preventivnih delavnic za 
otroke, Osnovna šola Cerklje ob Krki ob 8. uri, organizatorja Mla-
dinski center Brežice in Lokalna akcijska skupina Brežice

MC Štorklja - Kako se učiti? Za starše in otroke, sklop delavnic 
Šole za starše, Osnovna šola Artiče v popoldanskem času, organiza-
torja Lokalna akcijska skupina Brežice in Mladinski center Brežice

Četrtek, 9.10.2008

»Prvenstvo slovenske vojske v patruljnem teku z vojaškimi veščina-
mi«, streljanje s puško na strelišču v Vojašnici Cerklje ob Krki ob 9. uri, 
patruljni tek v gozdu Dobrava ob 11. uri, sledi polaganje venca ob spo-
minskem obeležju v Dobravi, organizator Vojašnica Cerklje ob Krki

Ozarin ustvarjalni pogled - razstava izdelkov in fotografij upo-
rabnikov, promocija knjige in izdaja biltena, avla Mladinskega 
centra Brežice ob 10. uri, organizator Ozara Slovenija nacionalno 
združenje za kakovost življenja, enota Brežice

MC Štorklja - Kako se učiti? Za starše in otroke, sklop delavnic 
Šole za starše, Osnovna šola Artiče v popoldanskem času, organiza-
torja Lokalna akcijska skupina Brežice in Mladinski center Brežice

Cesarjev slavec - gledališka predstava za otroke (vstopnina: 3,5 
€/osebo), Klub Mladinskega centra Brežice ob 17. uri, organizator 
Mladinski center Brežice

Petek, 10.10.2008

4. likovna kolonija Mostec, Mostec – Stara gostilna Krulc, organiza-
tor Mladinski center Brežice in Stara gostilna Krulc

Blues koncert – Elektrik Ansambl, Klub Mladinskega centra Brežice 
ob 21. uri, organizator Mladinski center Brežice

Sobota, 11.10.2008

Živžav - Pozdravljena tetka Jesen, igralnica MC Brežice med 10. in 
12. uro, organizator Mladinski center Brežice

Prikaz reševanja in gašenja ob letalski nesreči, Gaj Mobikrog ob 
10. uri, organizatorja Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje ob Krki 
in Letalska baza Cerklje ob Krki

Odkritje spominskega obeležja, Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 
15. uri, organizator Društvo izgnancev Slovenije, Krajevni odbor 
Cerklje ob Krki

Osrednja prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti Cerklje ob 
Krki, Osnovna šola Cerklje ob Krki ob 16. uri, organizator KS Cer-
klje ob Krki

Večer mehiške glasbe (vokalna skupina Coronke, povezuje Toni 
Gašperič), Kulturni dom Dobova ob 20. uri, organizator skupina Ma-
riachi La Paloma

Nedelja, 12.10.2008

Otvoritev razstave likovnih del 4. likovne kolonije Mostec, Mo-
stec – Stara gostilna Krulc ob 11. uri, organizator Mladinski center 
Brežice in Stara gostilna Krulc

Torek, 14.10.2008

Predstavitev priložnostne znamke v spomin na zlatega olimpij-
ca Primoža Kozmusa, Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice 
ob 18. uri, organizatorji Društvo zbirateljev Verigar, Pošta Sloveni-
je in Občina Brežice

Sreda, 15.10.2008

Otvoritev fotografske razstave Hrvoja Oršaniča »V družbi z nara-
vo«, muzej Brežice, organizatorja Hrvoje Oršanič in Posavski mu-
zej Brežice

Šola PosIP – vpis, začetek novega ciklusa podjetniških delavnic za 
mlade, pisarna Mladinskega centra Brežice med 8. in 15. uro, orga-
nizator Mladinski center Brežice

Predstavitev projekta Komunalna ureditev IPC Brezina, Terme Ča-
tež ob 18. uri, organizator Občina Brežice

Četrtek, 16.10.2008

»Ključ življenja« - dobrodelna prireditev, Viteška dvorana muze-
ja Brežice ob 19. uri, organizatorja Svetlana Dramlić in Peter Dir-
nbek

Podelitev priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje krvi, 
Kmečki turizem Črpič Gaj ob 17. uri, organizator Območno združe-
nje Rdečega križa Brežice

Petek, 17.10.2008

Otvoritev novo zgrajenega objekta družbe Velas v Slovenski vasi, 
Gospodarska cona Slovenska vas ob 11. uri, organizator podjetje 
Velas

»Ključ življenja« - dobrodelna prireditev, Prosvetni dom Brežice 
ob 20. uri, organizatorja Svetlana Dramlić in Peter Dirnbek

Svečano odkritje spominskih plošč v zahvalo krajanom, ki so v 
letu osamosvojitvene vojne hranili orožje, v Župelevcu pri družini 
Stanič ob 14. uri, v Rakovcu pri družini Verbančič ob 15. uri, Gasilski 
dom Kapele ob 16. uri,  Veterani vojne za Slovenijo in KS Kapele

Predstavitev knjige Branka Brečka »Živi svet Vrbine«, Mestna 
hiša Brežice ob 18. uri,  Lokalno partnerstvo Brežice

Sobota, 18.10.2008

»Ključ življenja« - dobrodelna prireditev, dvorana in igralnica 
Mladinskega centra Brežice - nastop glasbene skupine Šukar ob 20. 
uri, organizatorja Svetlana Dramlić in Peter Dirnbek

7. tradicionalna Sromeljska pešpot, zbirno mesto pri Okrepčeval-
nici Kranjčič na Silovcu ob 10. uri, organizator Turistično društvo 
Sromlje 

Strelsko tekmovanje v počastitev 15. obletnice delovanja častni-
ške organizacije Slovenije, strelišče Lovske družine Globoko ob 
10. uri, organizator Zveza slovenskih častnikov Brežice

Svečano odkritje spominske plošče v zahvalo krajanom, ki so v 
letu osamosvojitvene vojne hranili orožje, pred domačijo Marja-
na Gramca v Mrzlavi vasi ob 14. uri, organizatorji Zveza vojnih ve-
teranov Slovenije, Krajevna skupnost Mrzlava vas in Turistično dru-
štvo Mrzlava vas

Zapojmo s prijatelji, Prosvetni dom Artiče ob 18. uri, organizator 
Fantje artiški Kulturno umetniškega društva Oton Župančič Artiče

Zapojmo čisto po domače – nastop ljudskih pevcev, Gasilski dom 
Cerklje ob Krki ob 19. uri, organizator Kulturno društvo Koledniki

Letni koncert Mešanega pevskega zbora VIVA Brežice, Viteška 
dvorana Posavskega muzeja Brežice ob 19.30, organizator Kultur-
no društvo Mešani pevski zbor VIVA

Nedelja, 19.10.2008

13. tek po vinski cesti in finale Tekov Dolenjske 2008 za pokal 
Dolenjskega lista (tek na progah 9800m, 1870m, 370 m in pohod), 
Bušeča vas ob 9.15, organizator Športno društvo Sušica 

Ponedeljek, 20.10.2008

Dnevi odprtih vrat Upravne enote Brežice, prostori Upravne eno-
te Brežice od 20. do 24.10.2008, organizator UE Brežice

Sosvet – Razvojni projekti občine Brežice, sejna soba Upravne 
enote Brežice ob 11. uri, organizatorja Upravna enota Brežice in 
Občina Brežice

Torek, 21.10.2008

Dan odprtih vrat Občine Brežice; ob 8. uri Vrtec Osnovne šole Ar-
tiče na zajtrku z županom; O poklicih malo drugače z učenci osnov-
nih šol v občini; ob 12. uri srečanje z upokojenimi delavci v upravi, 
organizator Občina Brežice

Evrofilija (komedija v izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča 
Celje), otvoritev gledališkega abonmaja 08/09 Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, Območne izpostave Brežice, Prosvetni dom 
Brežice ob 19.30, organizator Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Brežice

Sreda, 22.10.2008

Tradicionalno srečanje športnikov občine Brežice in občine Sa-
mobor, Športna dvorana pri Osnovni šoli Brežice ob 16.30, organi-
zator Športna zveza Brežice 

Četrtek, 23.10.2008

Otvoritev likovne razstave del dijakov in dijakinj gimnazije Breži-
ce pod mentorstvom prof. Alojza Konca, avla Gimnazije Brežice ob 
13. uri, organizator Gimnazija Brežice

Zlati atlet Primož Kozmus in bioterapevt Marjan Ogorevc – pred-
stavitev knjige »Uporaba alternativnih metod v športu«, Knjižni-
ca Brežice, dvorana Savice Zorko ob 17. uri, organizator Knjižni-
ca Brežice

Otvoritev 7. območne razstave fotografij, sejna soba Upravne 
enote Brežice ob 19. uri, organizator Javni sklad za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava Brežice

Petek, 24.10.2008

Razstava malih živali, Športna dvorana gimnazije Brežice in igri-
šče, organizator Društvo rejcev malih živali Brežice

Predavanje in okrogla miza v počastitev Dneva invalidov in bol-
nikov občine Brežice, Knjižnica Brežice, dvorana Savice Zorko ob 
11. uri (predvidoma), organizatorji društva invalidov in bolnikov v 
sodelovanju z Občino Brežice

Otvoritev obnovljene osnovne šole Brežice, Osnovna šola Brežice 
ob 16. uri, organizatorja Osnovna šola Brežice in Občina Brežice

10. obletnica delovanja Posavskega in obsoteljskega društva za 
boj proti raku, konferenčna dvorana hotela Terme Čatež ob 17. uri, 
organizator Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku

Javna predstavitev Združenja slovenskih častnikov Brežice in 
delovanja, Posavski muzej Brežice ob 18. uri, organizator Združe-
nje slovenskih častnikov Brežice

FAZANC, Klub in dvorana Mladinskega centra Brežice ob 20. uri, or-
ganizator Društvo študentov Brežice

Sobota, 25.10.2008

Živžav - slikanje na steklo, igralnica Mladinskega centra Brežice 
med 10. in 12. uro, organizator Mladinski center Brežice

Strelsko tekmovanje, strelišče in športna dvorana Mladinskega 
centra Brežice ob 8. uri, organizator Združenje gibalno oviranih in-
validov Brežice

Razstava malih živali, Športna dvorana gimnazije Brežice in igri-
šče, organizator Društvo rejcev malih živali Brežice

32. pohod »Po poteh Brežiške čete«, tradicionalno srečanje bor-
cev, izgnancev, planincev in mladine, Sromlje ob 9. uri, organizator-
ji Športna zveza Brežice in Občina Brežice v sodelovanju s Planin-
skim društvom Brežice, Občinsko organizacijo ZZB NOB in Krajevno 
skupnostjo Sromlje

10. mednarodni ju-jitsu turnir Slovenija Open - pokal Brežic, 
Športna dvorana Dobova ob 9. uri, organizator Društvo borilnih ve-
ščin Katana Globoko

Postavitev amaterske radio postaje S59ACP - predstavitev delo-
vanja amaterske radijske postaje, pri spomeniku med tržnico in 
vodovodnim stolpom na Bizeljski cesti med 9. in 13. uro, organiza-
tor Radioklub Elektron Brežice

Jesen v Gadovi peči – predstavitev vinogradnikov, Gadova peč 
ob 14. uri, organizator Društvo vinogradnic in vinogradnikov Ga-
dova peč

Otvoritev javne razsvetljave Globoko-Bojsno, prižigališče Globo-
ko (Globoko 58) ob 18. uri, organizator Krajevna skupnost Globoko

Skupni koncert Mešanega pevskega zbora Kulturno umetniške-
ga društva Brežice in Kulturno umetniškega društva Josip Vrho-
vski iz Nedelišća, Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice ob 
19. uri, organizator Mešani pevski zbor Kulturno umetniškega dru-
štva Brežice

Nedelja, 26.10.2008 

Razstava malih živali, Športna dvorana gimnazije Brežice in igri-
šče, organizator Društvo rejcev malih živali Brežice

Ponedeljek, 27.10.2008

Otvoritev prenovljenega starega mestna jedra Brežic, ulica Pod 
obzidjem ob 13. uri, organizator Občina Brežice

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, Viteška dvora-
na Posavskega muzeja Brežice ob 17. uri, organizator Občina Bre-
žice

Torek, 28.10.2008

Otvoritev čistilne naprave Brežice, Mostec ob 13. uri, organiza-
tor Občina Brežice

Četrtek, 30.10.2008

»Dobova se predstavi« - kulturna in zabavna prireditev, dvora-
na Kulturnega doma Dobova ob 19. uri, organizator Turistično dru-
štvo Dobova

Petek, 31.10.2008

PRIREDITVE V BREŽIŠKEM OKTOBRU

B r e ž i š k i  o k t o b e r

Otvoritev obnovljene ceste Zgornje Podgorje-
Zibot, Zgornje Podgorje ob 14. uri, organizator 
Krajevna skupnost Pišece
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Občino Krško so sredi septembra obiskali osnovnošolci in Le-
skovca pri Krškem in Velikega Podloga. V sejni sobi, kjer obi-
čajno zaseda Občinski svet, jih je sprejel župan Franc Bo-
govič in jim predstavil svoje delo in delo občinske uprave. 

Učenci so se dobro vžive-
li, saj so županu postavili 
marsikatero resno vpraša-
nje v zvezi z razvojem ob-
čine Krško in okoliških na-
selij, iz katerih prihajajo. 
Župan je osnovnošolcem 
pojasnil, da je občina Kr-
ško v skupini 210 slo-
venskih občin ena izmed 
najuspešnejših z vidika go-
spodarskega in družbenega 
napredka. Pojasnil je, da 
je od Bohorja do Gorjan-
cev razdeljena na 15 kra-
jevnih skupnosti in podrob-
neje razložil odgovornosti 

Občine in delo, ki poteka organizirano v šestih oddelkih. 
Učenci so se nanj obrnili tudi s konkretnimi vprašanji, zani-
mala jih je prihodnost novega bazena in kdaj bo obnovljen 
Valvasorjev kompleks. Oba projekta sta v teku, je pojasnil 
župan, prvi bo zaključen do leta 2010, drugi pa prihodnje 
leto, je še poudaril. 

Občina Krško nadaljuje s celovitim urejanjem naselij; potem 
ko so avgusta začeli z izgradnjo kanalizacije in obnovo infra-
strukture v naselju Spodnji Stari Grad, dela v tem času celo 
prehitevajo časovni plan. Zgrajeni so trije kraki od predvide-
nih štirih.   

Pred zimo bo Občina Krško zaključila tudi z deli na četrtem 
kraku, od križišča v naselju Spodnji Stari Grad proti Vrbini. 
Na celotni trasi bo tako zgrajena nova kanalizacija, odcepni 
vodi za kanalizacijo, obnovljeno bo nizkonapetostno elektro 
in telekomunikacijsko omrežje, kabelska televizija, na novo 
so se oz. se še bodo položili vsi vodi za širokopasovne poveza-
ve, saniran pa bo tudi vodovodni sistem. 

V začetku prihodnjega leta, ko bodo vremenske razmere 
dopuščale, bodo stekla še dela zunanjih ureditev, ureje-
na bo javna razsvetljava in na novo položen asfalt na glav-
ni cesti.  

Projekt celovitega urejanja vasi je vreden 1,3 mio evrov in 
sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. S sredstvi Evropske unije Občina Krško komunalno in-
frastrukturo ureja še v naseljih Velika vas-Gorenja vas, Bre-
ge-Mrtvice in Drnovo, kjer zaradi arheoloških raziskav prihaja 
do zamud. V prihodnjem letu, kljub temu, pričakujemo za-

ključek vseh del v 
vseh naseljih, pou-
darja župan občine 
Krško. 

V Obrigheimu v Nemčiji je 13. septembra potekal tradicio-
nalni Killianov sejem, na katerem se predstavljajo tako do-
mači ponudniki dobrot kot povabljeni gostje. Med njimi so 
bile tudi članice Društva kmetic Krško, ki so se sejma, kot 
predstavnice pobratenega mesta Krško udeležile že 17. leto 
zapored. Obrigheim so obiskali tudi predstavniki Zveze ča-
stnikov območnega združenja Krško in društva likovnikov 
Libna, naše običaje pa so prijetno predstavili člani Folklor-
ne skupine Senovo. 

Delegacijo občine Krško sta vodili podžupanja Ana Nuša So-
mrak in direktorica občinske uprave Melita Čopar. Kilianov 
sejem je kot vedno ponudil priložnost za stik s tistimi, ki nas 
še ne poznajo in za utrjevanje vezi s tistimi, ki prijateljstvo 
med dvema pobratenima občinama gradijo že 26 let. 

Bogato založene stojnice so postavljene vzdolž glavne ulice 
in nekaj stranskih v bližini občinske stavbe. Stojnica Društva 
kmetic Krško ima seveda častno mesto pred samo občin-
sko hišo. Kot vedno je bilo tudi tokrat odlično poskrblje-
no za nemoteno pripravo jedi v občinski kuhinji in za ostalo 
tehnično pomoč. Letos so predstavnice vseh sedmih akti-
vov društva razvajale obiskovalce z vročimi ocvrtimi piščan-
ci, vročim jabolčnim in sirovim zavitkom ter kavo. Od vina 
je najhitreje pošla modra frankinja, za pitje cvička pa je 
manjkalo prijetno okolje tukajšnjih zidanic. Marsikdo je ku-
pil večji kos kruha, pečenega v krušni peči, pa tudi ajdovega 
z orehi je kmalu zmanjkalo, pripovedujejo članice Društva 
kmetic Krško. V Obrigheimu imajo zelo dobro založeno sla-
ščičarno, vendar v njej »ne pečejo takšnih zavitkov, kot jih 
je pekla moja mama«, je dejal eden od obiskovalcev sloven-
ske stojnice in odnesel domov kar 70 kosov zavitkov. 

Občina Krško obvešča,

da je organizirana javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega 

načrta za naselje Dolenja vas  
– nova stanovanjska pozidava.

dokumentacija je javno razgrnjena 
od 20. septembra do 20. oktobra 2008,

 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Dolenja vas.

V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi, kot zapis v knjigo pripomb 

in predlogov na mestih javne razgrnitve ali se pisno 
posredujejo Občini Krško, oddelku za urejanje prostora 

in varstvo okolja.

Javna obravnava bo 
v sredo, 8. oktobra 2008, ob 18. uri, 

v Gasilskem domu Dolenja vas.

Vljudno vabljeni!

Občinski svet občine Krško je 
zasedal na 24. redni seji.  Vodila 
jo je podžupanja Ana Nuša So-
mrak in jo začela s čestitko žu-
panu Francu Bogoviču, ki mu je 
bil na petih parlamentarnih vo-
litvah zaupan mandat poslanca. 
Župan občine Krško je poudaril, 
da se zaveda odgovornosti, ki jo 
prevzema, ter potreb po reorga-
nizaciji dela. Kandidatom osta-
lih strank, nekateri so tudi člani 
občinskega sveta, pa se je za-
hvalil za korektno volilno kam-
panjo. Svetniki so svoje delo na-
daljevali s sprejemom odlokov o 
zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic neurja ter sporazuma, 
ki rešuje problem za 11 družin, 
ki so zahtevale izselitev iz Vrbi-
ne. Po večletnem dogovarjanju, 
kako urediti sobivanje z energet-
skimi objekti, je sporazum o za-
gotavljanju nadomestnih zemljišč 
in nadomestnih gradenj za la-
stnike nepremičnin naselja Vrbi-

Občina Krško se je na osnovi šte-
vilnih pobud javnosti odločila iz-
delati študijo, ki predvideva kole-
sarske povezave v občini in mestu 
Krško. Dokument, skupaj z izdelo-
valcem, družbo Savaprojekt, so ga 
predstavili prejšnji teden, bo ob-
vezna strokovna podlaga za vse 
bodoče prostorske ureditve. Ob-
čina Krško bo z izgradnjo kolesar-
skega omrežja pričela že v tem 
letu ter v prihodnosti nadaljeva-
la v okviru razpoložljivih virov. Po 
predstavitvi študije so se neka-
teri odpravili tudi na kolesarje-
nje na relaciji Krško - Velika vas 
- Mali Podlog - Veliki Podlog - Kri-
žaj. Prevozili so približno 30 km 
in si ogledali slabe in dobre stra-
ni sedanjega kolesarskega prome-
ta v Krškem.

Osnovnošolci	na	obisku

24. seja Občinskega sveta občine Krško	
na konkreten korak k izpolnitvi 
pred desetletji dane obljube. Ob-
čina Krško sporazum, ki so ga sve-
tniki tudi podprli, sklepa s podje-
tjem GEN energija, ki je polovični 
lastnik nuklearne elektrarne. V 
sporazumu so zapisani okvirji o 
zagotavljanju pogojev za preseli-
tev prebivalcev naselja Vrbina in 
medsebojna razmerja med Obči-
no Krško in GEN energijo pri zago-
tavljanju le-teh. 

Svetniki so pred tem obravnavali 
tri akte, povezane z neurjem. Na 
osnovi prvega bo Občina Krško na-
daljevala z ureditvijo razmer po 
neurju, ki nas je močno prizade-
lo leta 2005, z denarjem iz prora-
čunske rezerve bo saniran plaz na 
Malem Trnu in cesta Dobrova-Ple-
šivec. Svetniki so sprejeli tudi od-
lok o zagotovitvi sredstev za od-
pravo posledic letošnjih neurij in 
se tako strinjali, da se 280.000 
evrov proračunske rezerve name-

ni za povrnitev stroškov sanacije, 
ki je potekala na okoli 40 poško-
dovanih cestnih odsekih v različ-
nih krajevnih skupnostih, in da se 
s temi sredstvi pokrije plačilo del, 
ki so jih pripadniki sil za zaščito 
in reševanje ter druge interven-
cijske ekipe izvedle takoj po leto-
šnjem avgustovskem neurju. 

Svetniki so sprejeli tudi sklep o 
kriterijih in merilih za delitev 
sredstev države. Občinska upra-
va je namreč predlagala, da se 
172.000 evrov solidarnostne po-
moči, ki smo jih prejeli za odpra-
vo posledic neurij 15. in 16. avgu-
sta letos, v celoti nameni odpravi 
posledic na močno poškodova-
nih stanovanjskih in gospodar-
skih objektih. Skupna škoda na 
objektih po oceni komisije znaša 
2,1 mio evrov. Na javnih objek-
tih ta znaša nekaj več kot 62 mio 
evrov, a bo povrnjena iz naslovov 
sklenjenih zavarovanj. Nujna in-

tervencijska dela na cestni infra-
strukturi, višina škode znaša ne-
kaj več kot 533.000 evrov, pa bo 
zagotovljena iz proračunske re-
zerve. 

Svetniki so se na seji seznani-
li tudi s poročilom o nedavnem 
požaru na zgradbi Zdravstvene-
ga doma in Lekarni Krško. Direk-
tor Zdravstvenega doma Dami-
jan Blatnik je izpostavil, da so 
trenutno v fazi izbire izvajalca, 
ki bo saniral najbolj poškodova-
ni del. Ocena škode še ni dokonč-
na, jo pa trenutno ocenjujejo na 
1 mio evrov. Poudaril je, da vse 
zdravstvene službe že normalno 
delujejo. Popolnoma je uničena 
lekarna, ki začasno deluje v pri-
tličju Zdravstvenega doma Krško. 
Po predvidevanjih direktorice Pa-
vle Janc bo Lekarna obnovljena 
in ponovno preseljena v lastne 
prostore konec letošnjega leta. 

Ureditev kolesarskih povezav v občini Krško
Na območju občine je potreb-
no urediti kolesarski promet tako, 
da bodo obstoječe in novo predvi-
dene kolesarske povezave tvorile 
smiselno celoto. Pomembno je, da 
bi jih bilo istočasno mogoče pove-
zati tudi z že obstoječim ali načr-
tovanim kolesarskim omrežjem so-
sednjih občin oziroma omogočiti 
možnost navezave na državno ko-
lesarsko omrežje. 
 
V sklopu državnega kolesarske-
ga omrežja potekajo po obči-
ni daljinska kolesarska povezava 
Novo Mesto - Otočec - Kostanje-
vica - Čatež in dve glavni kole-
sarski povezavi, in sicer Sevnica - 
Brestanica - Krško - Brežice (skozi 
Sevnico, Sevnica – Blanca, Blan-
ca - Brestanica - Videm, Videm 

- Krško, Krško - Dolenja vas, Do-
lenja vas - Pesje, Pesje - Trebež, 
Trebež - Brežice) ter Brestanica - 
Podsreda - Bistrica ob Sotli. 

V sklopu občinskih kolesarskih po-
vezav se predvidene povezave na-
vezujejo na njih. Kolesarske pove-
zave naj bi v skladu z osnutkom 
študije tako v smereh vzhod – za-
hod potekale ob Savi, v smeri se-
ver – jug pa na relaciji Senovo – 
Krško – Brege – Drnovo – Velika vas 
– Križaj, kjer se priključi na držav-
no omrežje. 

V samem mestu Krško študija 
predvideva v večini ločen kolesar-
ski promet od motornega, glavna 
žila pa naj bi potekala od Zatona 
pod mostom, ob nogometnem igri-
šču, stadionu, se nadaljevala za 

pokopališčem v smeri Žadovinka 
po poljski poti in naprej do naselja 
Brege. Predvidene pa so tudi kole-
sarske površine tako na desnem kot 
levem bregu mesta Krško, v sklopu 
že izdelanega Državnega lokacij-
skega načrta za HE Krško in uskla-
jeno z gradivom v pripravi za Dr-
žavni prostorski načrt HE Brežice.
Z urejanjem kolesarskih poti ob-
čina Krško ob hitri rasti motornih 
vozil na cestah pristopa tudi k 
reševanju negativnih vplivov na 
okolje in večji varnosti v prome-
tu.  Kolesarjenje v sklopu ure-
jenega kolesarskega omrežja bi 
lahko predstavljalo tudi bogatej-
šo turistično ponudbo občine in 
okoliških naselij.

Do 3. oktobra sprejemajo pre-
dloge občank in občanov
Občina Krško in izdelovalec do-
kumenta družba Savaprojekt 
bosta do 3. oktobra sprejema-
la tudi predloge občanov in ob-
čank, jih preučila in smiselno 
uporabila pri izdelavi končne ko-
lesarske študije. Predloge spre-
jemata: Damijana Dušak, Ob-
čina Krško, e-mail: damijana.
dusak@krsko.si, T: 07/4981280 
in Davorin Naglič, Savaprojekt, 
e-mail: davorin.naglic@savapro-
jekt.si, T: 07/4914266. Osnutek 
študije si lahko ogledate na sple-
tni strani www.krsko.si.

V	Spodnjem	Starem	Gradu	
nadaljujemo	z	izgradnjo	
kanalizacije

Killianov	sejem	v	Obrigheimu

Članice Društva kmetic Krško
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Informacije	o	nadomestnih	
lokalnih	volitvah
Občinska volilna komisija Občine Sevnica vse občane občine Sevnica obve-
šča, da bo v nedeljo, dne 12. oktobra 2008, potekalo splošno glasovanje na-
domestnih lokalnih volitev. Volili bomo župana Občine Sevnica ter po enega 
člana svetov Krajevne skupnosti Blanca v 1. volilni enoti, Krajevne skupno-
sti Boštanj v 1. volilni enoti, Krajevne skupnosti Sevnica v 5. volilni enoti ter 
Krajevne skupnosti Studenec v 3. volilni enoti. 
Volivci bodo obveščeni o vo-
lišču, na katerem bodo lahko 
glasovali. Volivec mora ime-
ti s seboj osebni dokument, 
po možnosti pa tudi obvesti-
lo občinske volilne komisije.

Volivce, ki bodo na dan gla-
sovanja odsotni, obveščamo, 
da bo predčasno glasovanje 
potekalo na Občini Sevnica, 
v sejni sobi, in sicer 7., 8. in 
9. oktobra 2008 od 9.00 do 
17.00 ure.

Obvestiti vas želimo tudi o 
volitvah po pošti, volitvah na 
domu in volitvah na poseb-
nem volišču, ki je dostopno 
invalidom.

Volivci, ki so v domovih za 
starejše občane, pa nima-
jo stalnega prebivališča v 
domu, volivci, ki se bodo na-
hajali na zdravljenju v bol-
nišnici oziroma ki bi bili v 
zaporu oziroma priporu, 
lahko zahtevajo glasova-
nje po pošti. Zahtevek po-
šljejo Občinski volilni komi-
siji najpozneje 10 dni pred 
dnem glasovanja, to je do 
2.10.2008.

Volivci, ki se zaradi bolezni 
ne morejo zglasiti na volišču, 
morajo Občinski volilni komi-
siji vložiti zahtevo, da želijo 
glasovati na svojem domu, 
in sicer do 9.10.2008. 

Prav tako morajo volivci, ki 
želijo glasovati na poseb-
nem volišču, ki je dosto-
pno invalidom, svojo name-
ro sporočiti Občinski volilni 
komisiji do 9.10.2008.

Na dan splošnega glasova-
nja, to je 12.10.2008, ne 

trg 19/a, Sevnica ali na sple-
tni strani Občine Sevnica.

Hkrati vas seznanjamo tudi 
s seznamom kandidatov za 
volitve župana Občine Sev-
nica.

bo mogoče vlagati pisnih 
ali ustnih zahtev za takšna 
glasovanja. Upoštevajo se 
samo vloge, ki bodo prispele 
do teh datumov.Vsi obrazci 
so na voljo na sedežu Občin-
ske volilne komisije, Glavni 

SEZNAM KANIDATOV  
ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE SEVNICA,

KI BODO 12. OKTOBRA 2008

1. MERI KELEMINA, roj. 29.07.1960
 naslov: Blanca, Blanca 48
 poklic: diplomirani ekonomist
 delo: svetovalec generalnega direktorja Lisce d.d.
 Predlagatelj: KATARINA ŠANTEJ IN SKUPINA VOLIVCEV

2. MARJAN ZIDARIČ, roj. 24.04.1957
 naslov: Loka pri Zidanem Mostu,  
 Loka pri Zidanem Mostu 56
 poklic: strojni tehnik
 delo: meteorolog
 Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3. SREČKO OCVIRK, roj. 05.11.1969
 naslov: Podvrh, Podvrh 31
 poklic: inženir kmetijstva
 delo: podžupan Občine Sevnica
 Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4. ZDRAVKO MASTNAK, roj. 23.05.1961
 naslov: Orešje, Orešje 10
 poklic: diplomirani inženir agronomije
 delo: enolog
 Predlagatelj: ZARES – NOVA POLITIKA

5. BREDA DRENEK SOTOŠEK, roj. 18.10.1947
 naslov: Sevnica, Drožanjska cesta 68
 poklic: mag. farmacije, spec. farm. informatike
 delo: direktorica
 Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

6. ROBERT KAŠE, roj. 29.01.1966
 naslov: Sevnica, Cesta na grad 27 
 poklic: univ.dipl.ing. strojništva
 delo: višji svetovalec
 Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA  
 STRANKA

Omrežje cest v občini
Občina Sevnica bo v leto-
šnjem letu začela z izvaja-
njem investicijskega pro-
jekta, ki pod projektnim 
nazivom "Omrežje cest v ob-
čini Sevnica" združuje ure-
ditve lokalnih cest na šti-
rih pododsekih. Od Brezovca 
do Križišča predvideva as-
faltacijo obstoječega maka-
damskega vozišča, od odce-
pa za Brezje do Hinjc delno 
širitev in obnovo vozišča, 
od Hinjc do Krmelja obno-
vo vozišča s preplastitvijo in 
gradnjo enostranskega ploč-
nika za pešce na zgornjem 
pod-odseku ter od Krmelja 
do Gabrijel sanacijo poško-
dovanega vozišča s prepla-
stitvijo. Celoten projekt naj 
bi se zaključil do konca juli-
ja 2009. Skupna pogodbena 
vrednost investicijskega pro-
jekta znaša dobrih 700.000 
€, glavnina sredstev pa je 
zagotovljena po pogodbi o 
sofinanciranju s strani Služ-
be Vlade Republike Sloveni-
je za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, ki črpa 

sredstva evropske kohezij-
ske politike. Občina je la-
stnikom mejnih zemljišč ob 
trasi predvidenih posegov 
že posredovala dogovore in 
jih seznanila s posegi na nji-
hovih zemljiščih. Gradbena 
dela se bodo predvidoma iz-
vajala po posameznih eta-
pah in izvajalec je že uveden 
v dela na odseku od Krme-
lja do Gabrijel, ki naj bi se 

po terminskem planu zaklju-
čil do konca oktobra letos. V 
tem tednu sledi še tovrstna 
uvedba za odsek od odcepa 
Brezje do Hinjc. Z izvajal-
cem Gradnje d.o.o. Boštanj 
se je občina dogovorila, da 
dela izvedejo v najkrajšem 
možnem času in režim pred-
videnih zapor na cestah v 
največji možni meri prilago-
dijo krajevnim razmeram.

Dela na odseku lokalne ceste Krmelj - Gabrijele (vir: 
foto arhiv Občine)

Ureditev	cestne	povezave	
Planinska cesta – NHM - Grič
Občina bo poskrbela tudi za ureditev cestne povezave Pla-
ninska – Naselje heroja Maroka – Grič. Za to območje je že 
bila podpisana pogodba o izgradnji pločnika, izvajalec del v 
skupni dolžini 800 metrov pa bo podjetje Gradnje d.o.o. iz 
Boštanja. Projekt sofinancira služba Vlade Republike Slove-
nije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, in sicer 
namenja sredstva za obnovo vozišča ter gradnjo pločnika, 
zaščito in preureditev komunalnih vodov, izgradnjo javne 
razsvetljave in ureditev struge Mlinščice.

Gradbena dela pri obnovi Aj-
dovskega Gradca so večino-
ma že končana, predvidena 
pa je še montaža stopnic ter 
ureditev samega najdišča. 
Občina bo do konca tega 
meseca na Ministrstvo za 
kulturo dostavila vso potreb-
no dokumentacijo, vključ-
no s poročilom ter izdelani-
mi in potrjenimi situacijami, 
za pridobitev sredstev v vi-
šini 57.256 evrov. Kot rezul-
tat projekta je predvidena 
predvsem varnejša dostopna 
pot do najdišča, ki bo posle-
dično primerna za vse obi-
skovalce. Ob omenjeni poti 
bo nameščena ograja, na 
določenih mestih pa bo pot 
utrjena tudi s stopničkami. 
Ob tem na samem najdišču 
poteka tudi sanacija vodne-
ga zbiralnika ter t.i. krstil-
nega bazenčka. 

Ajdovski	Gradec	
v	lepši	podobi

Zmanjševanje	okoljskih	
problemov	z	ekoremediacijami
Združenje občin Slovenije je skupaj z Ekoremediacijskim  
tehnološkim centrom in podjetjem Limnos d.o.o. organi-
ziralo predstavitev na temo »Zmanjševanje in preprečeva-
nje okoljskih problemov z ekoremediacijami«, kjer sta bila 
prisotna tudi predstavnika Občine Sevnica. Predstavljene so 
bile ekoremediacije za varovanje in obnovo okolja, študije 
trajnostnega razvoja, občinski programi varstva okolja, ra-
stlinske čistilne naprave, ter primeri dobrih praks. Kot pri-
mer dobre prakse rastlinske čistilne naprave je bila pred-
stavljena izvedba rastlinske čistilne naprave Bazga v občini 
Sevnica, za katero je bil predlagan tudi ogled s strani pred-
stavnikov Združenja občin.

Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal z direktorjem Kmečke 
zadruge Sevnica Joškom Kovačem in predstavnikom območne 
enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Borisom Ore-
škom. Dogovorili so se o obisku predsednika Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije Cirila Smrkolja, ki bo Sevnico obi-
skal 3. oktobra. Glavna tema srečanja takratne razširjene 
seje sveta območne enote Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije ter od-
borov izpostav Sevnica, Krško in Bre-
žice bo sodelovanje Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije in lokalne 
skupnosti. Na območju sevniške ob-
čine je kmetijstvo pomembna gospo-
darska dejavnost, Kmečka zadruga 
Sevnica pa ostaja vodilna zadruga v 
Posavju. Povezovalna vloga lokalne 
skupnosti med organizacijami, ki de-
lujejo v kmetijstvu, je namreč zelo 
pomembna.

Geodeti	z	beograjske	univerze	
na	obisku	v	Sevnici
Sevnico so obiskali profesorji s Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo iz Beograda v spremstvu njihovih slovenskih ko-
legov. Predstavniki občine pod vodstvom podžupana Sreč-
ka Ocvirka ter direktorice podjetja INFRA Ane Gračner so 
jim predstavili prostorske vidike razvoja občine in način 

upravljanja z naravnimi viri. Poseben poudarek so nameni-
li predstavitvi realizacije dveh največjih projektov na tem 
področju, in sicer gradnji HE Blanca ter sevniške centralne 
čistilne naprave. Obisk srbskih geodetov je organizirala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane, sodi pa v 
del 10-dnevnega strokovnega obiska v naši državi. Tuji go-
stje so si ogledali tudi gradbišče HE Blanca, zanimala pa jih 
je predvsem več namenskost tega objekta, ki bo poleg pri-
marne vloge proizvodnje električne energije služil tudi kot 
podpora športnim ter rekreacijskim dejavnostim.

Obiskovalci iz Beograda (vir: foto arhiv Občine)

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH 
STANOVANJ V NAJEM V OBČINI SEVNICA

Občina Sevnica objavlja javni razpis za dodelitev ne-
profitnih stanovanj v najem. Prosilci, ki se želijo prija-
viti na razpis lahko vloge dvignejo v sobi št. 215 Obči-
ne Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica in sicer vsak 
dan od 715 do 1500 ure, v sredo do 1700 ure in v petek do 
1300. Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen tudi 
na spletnih straneh Občine Sevnica www.obcina-sevni-
ca.si, rubrika razpisi. Vloge je možno oddati do vključ-
no 24. oktobra v sprejemni pisarni, št. 215, Občine Sev-
nica ali posredovati po pošti na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije dobi-
te pri Borutu Simončiču, tel. 07/81-61-229, in v spreje-
mni pisarni Občine Sevnica.

V krmeljskem vrtcu so se končala gradbeno-obrtniška dela, po-
trebno pa je še nabaviti opremo ter zaščititi okna. Nov odde-
lek vrtca bo namenjen skupini 24 otrok drugega starostnega 
razreda, poleg igralnice pa bosta v njem tudi razdelilna kuhi-
nja ter sanitarije. Otroke bodo v nov oddelek začeli vključe-
vati postopoma že v 
naslednjem mesecu. 
Odprtje novega od-
delka bo poleg tega 
12 otrokom prve sta-
rostne skupine omo-
gočilo sprejem v vr-
tec. Tem otrokom 
so sicer namenjeni 
že obstoječi prosto-
ri vrtca. Sredstva za 
gradbeno-obrtniška 
dela in opremo v vi-
šini 18.000 evrov bo iz proračuna zagotovila občina, ki namera-
va v prihodnjem letu nadaljevati tudi s postopkom pridobiva-
nja dokumentacije za prizidek v Osnovni šoli Krmelj.

Krmeljski	vrtec	z	novimi	
prostori

Otroci pred krmeljskim vrtcem (vir: 
foto arhiv Občine)

Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal s predstavnikom pod-
jetja Infra, s katerim sta se pogovarjala o začetku gradnje 
atletske steze za potrebe vadbe Atletskega kluba Sevnica 
na območju ob Športnem domu Sevnica. Dogovarjanja pote-
kajo v smeri, da bodo graditelji hidroelektrarne izvedli tudi 
osnovna gradbena dela na tem območju, kar bo omogočilo 
občini in tudi  športnikom, da bodo lahko skupaj pripravili 
kvalitetni športni objekt za vadbo atletike.

Občina podpira gradnjo 
atletske	steze

V	Sevnici	za	razvoj	kmetijstva
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naše upanje ni bilo zaman. 
Iskreno bi se radi zahvali-
li naslednjim donatorjem: 
HYPO LEASING, HRIBŠEK 
SREČKO S.P., RAFAEL D.O.O., 
INKOS D.O.O., POINT.ER IT 
D.O.O., TERMOGLAS D.O.O., 
ELMONT D.O.O., AGM – JA-
NEZ PUNGERČAR, INPLET 
D.O.O., SILIKO D.O.O., TA-
NIN D.D., DIMNIKARSTVO JE-
LANČIČ ANA S.P., BRUNO – 
PEKARNA, GOSTINSTVO IN 
TRGOVINE, ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV,  GEN – I, NLB, ELE-

Dnevi se hitro odmikajo, 
otroci naše šole Ane Gale 
Sevnica pa se še vedno z 
nostalgijo spominjajo dni 
in doživetij iz Strunjana ob 
koncu preteklega šolske-
ga leta. Spontano je bila iz-
ražena želja že ob začetku 
leta, da bi radi šli vsi učen-
ci šole na letovanje na mor-
je. Otroci si želijo takšnega 
letovanja, ker jih spremlja-
jo in skrbijo zanje delavci 
šole, ki dobro poznajo nji-
hove specifične potrebe in 
ne prihaja do zadreg. Skrb 
za nekatere pa je potreb-
na  celih 24 ur na dan. Vse 
to pa pomeni tudi več spre-
mljevalcev. Otroci so me-
sečno zbirali določen znesek 
vendar se je kaj kmalu izka-
zalo, da brez pomoči dona-
torjev ta želja ne bo za vse 
uresničljiva.

Malce plaho, a z veliko upa-
nja smo s pisemci potrkali 
na vrata podjetij, organiza-
cij in podjetnikov v Posavju. 
Povedali smo jim, da bomo 
veseli vsakega evra. In res 

Podarili so nam košček morja

TRŽIŠČE/KRMELJ/ŠENTJANŽ 
– Zadnji teden v mesecu av-
gustu je 43 mladih pevk in 
pevcev z OŠ Tržišče, OŠ Šen-
tjanž in OŠ Krmelj, ki obisku-
jejo na svojih matičnih šo-
lah mladinski pevski zbor, ki 
ga vodi Marjan Dirnbek, od-
šlo na povabilo Singschule 
Sankt Peter un Paul Aldekerk 
ter pevskega zbora Sloven-
ski cvet iz Moersa na severu 
Nemčije na obisk k sovrstni-
kom v nemški kraj Aldekerk, 
kjer so se predstavili z boga-

S	pesmijo	preko	meja

tim glasbenim repertoarjem  
slovenskih ljudskih in pona-
rodelih pesmi, dve pesmi pa 
so zapeli tudi v nemščini in z 
veseljem so jim pomagali pri 
petju tudi obiskovalci. S soli-
stičnim nastopom sta očara-
la Tanja Zaplatar in Jernej 
Fister, na violini je navduši-
la Sara Močnik, na kljunasti 
flavti Eva Camloh, na violon-
čelu Mina Camloh in na kla-
virju Barbara Dirnbek. Za vse 
udeležence je bilo ob pestrem 
programu dejavnosti nepozab-

no doživetje tudi obisk Evrop-
skega parlamenta v Bruslju. 
Ravnateljica OŠ Tržišče Zvon-
ka Mrgole, ki je ves čas sode-
lovala pri organizaciji obiska, 
je bila nad sprejemom in go-
stoljubnostjo izjemno zado-
voljna. »Glede na to, da so go-
stitelji že napovedali, da bodo 
obisk v prihodnjem letu vrni-
li, pričakujemo, da se bodo 
tudi naši učenci in starši izka-
zali kot tako dobri gostitelji.« 
je še dodala.

Smilja Radi 

Članice in člani skupnega mladinskega pevskega zbora z OŠ Tržišče, OŠ Šentjanž in 
OŠ Krmelj so obiskali tudi Evropski parlament v Bruslju.

V Krškem so akcijo, ki je po-
tekala pod geslom Zadihaj-
mo s polnimi pljuči, izvedli 
že šestič in 22. septembra v 
dopoldnevu zaprli Cesto kr-
ških žrtev, ki je bila kljub 
temu polna parkiranih avto-
mobilov. Vozniki so sicer ne-
koliko bentili, ker je cesta 
samevala, sicer bi na njej 
ustvarjali otroci ob kultur-
nem programu. Ker je deže-
valo, so otroke iz vseh krških 
šol povabili pod občinsko 
streho, kjer so ustvarjali na 
temo prometa, si ogleda-
li predstavo MC Krško in se 
ob pridobivanju informacij 
o varni udeležbi v prome-
tu zabavali, je pojasnil ko-
ordinator projekta Zdrav-
ko Pilipovič. Vzgojiteljice 
Vrtca Krško, ki so se akcije 
udeležile s štirimi skupina-
mi otrok, so poudarile, da je 
s prometno vzgojo potrebno 
začeti že v zibelki, vsekakor 
pa tudi v vrtcu. Zato so se 
z veseljem odzvale povabilu 
Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu ter 
Občine Krško. 
Tudi v Brežicah so se pridru-
žili akciji, vendar so osre-
dnjo ulico zaprli le simbol-

Zadihajmo s polnimi pljuči 
KRŠKO, BREŽICE - Ob Evropskem tednu mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. 
septembra, sta se številnim evropskim in 22 slovenskim mestom v akciji Mesto 
brez avtomobila pridružili tudi Občina Krško in Občina Brežice. 

no med 6. in 9. uro,  župan 
Ivan Molan pa je na tiskovni 
konferenci, ki jo je posvetil 
tej problematiki, izpostavil 

Krški vrtičkarji so z veseljem ustvarjali tudi pod streho

V Brežicah so na akcijo opozorili z baloni

skrb za okolje in zdravje ter  
povedal, da bodo drugo leto 
akcijo dejansko izvedli. 

S.V., M.K.M.

V ponedeljek zgodaj zjutraj je 
Sašo Papp, voditelj jutranje-
ga programa na Radiu Center, 
zaželel prisrčno dobrodošli-
co vsem poslušalcem v Posav-
ju. Hkrati je pozdravil tudi 
vse nove poslušalce na Dolenj-
skem. Ponedeljek je bil na-
mreč dan, ko je Radio Center 
začel oddajati na frekvencah 
v Krškem (89,3) in Novem me-
stu (97,1). Sašo je bil nad širi-
tvijo ekipe in poslušalcev nav-
dušen: »Super občutek je, ko 

Uspešni	prvi	dnevi	Radia	Center	v	Posavju

se zaveš, da te kar na enkrat 
posluša še več ljudi kot doslej. 
Zame je bilo to še posebej za-
nimivo, saj imam v Posavju in 
na Dolenjskem veliko prijate-
ljev, ki so me v šali že dalj časa 
zbadali, kdaj se bodo končno 
lahko zbujali z menoj.« Sašo 
je sicer v jutranjem progra-
mu vedno v družbi Polone Po-
žgan, ki pa ravno v tem času 
uživa prve mesece porodniške-
ga dopusta s sinom Maksom, 
zato je bila Saševa dobrodošli-
ca izrečena v imenu obeh. 

Kakšni so odzivi poslušalcev, 
ki jih je v ponedeljek zju-

traj na frekvenci 89,3 priča-
kal »svež veter«, smo pov-
prašali Marinko Puntar, ki 
nam je povedala, da so prvi 
odzivi pozitivni: »Poslušalci 
so s spremembami zadovolj-
ni. Zavedajo se, da z Radi-
em Center prihajajo neka-
tere novosti, da pa bo ravno 
zaradi tega glas Posavja sli-
šen tudi širše po regiji in po 
Sloveniji. Z Radiem Center 
bomo v Posavju nadaljeva-
li uspešno tradicijo, ki jo je 
Radio Energy ustvaril v deve-
tih letih delovanja in v pri-
hodnosti pričakujem, da bo 
število poslušalcev še nara-
stlo.«

Mimoidoči v Krškem, ki smo 
jih povprašali za mnenje o 

Radiu Center so pove-
dali: »Vesela sem, da 
je tudi pri nas odslej 
slišen komercialni ra-
dio, ki ga poslušajo po 
vsej Sloveniji. Konec 
koncev je Radio Cen-
ter dobil Viktorja za 
najboljšo radijsko po-
stajo in prav zanimi-
vo jih bo spremljati«, 
je povedala Maja (37), 
nekaj mlajša sogovor-
nica Katja (25) pa je 
dodala: »Ker študiram 
v Ljubljani, Radio Cen-
ter sicer že dobro po-
znam in vesela sem, 
da ga bom odslej lah-
ko poslušala tudi ta-
krat, ko bom konec te-
dna doma«. 

V Posavju je na frekvenci 89,3 pričel z oddaja-
njem največji komercialni slovenski radio, Radio 
Center.

KTRO KRŠKO, STILLES, NEK, 
PLINOVOD SEVNICA, DRU-
ŠTVO SOŽITJE SEVNICA.
Zaradi njihovega razume-
vanja in odprtih rok je bilo 
omogočeno bivanje vseh na-
ših otrok v depandansi hote-
la Salinera, nepozabna vo-
žnja z ladjico, pa vsi smo šli 
na sladoled… Ja res je bilo 
lepo!

Učenci in učitelji
OŠ Ane Gale Sevnica

Ob sporočilu letošnje po-
slanice ZPMS bodo mladim 
omogočili najširšo razpravo 
na letošnjo temo, povezano 
s prijateljstvom in ljubezni-
jo. Temo ljubezen in spolnost 
so namreč izbrali mladi par-
lamentarci in parlamentarke 
iz vseh regij Slovenije na 18. 
nacionalnem otroškem par-
lamentu v Državnem zboru 
10. marca 2008 in je tema 
19. otroških parlamentov 

Okrogla	miza	ZPM	Krško	
»Nekoga	moraš	imeti	rad«
KRŠKO – Tako kot vsako leto bo ZPM Krško v tednu otroka v sodelovanju z 
vrtci, šolami ter  društvi prijateljev mladine organizirala vrsto prostočasnih 
aktivnosti za otroke. Del teh aktivnosti je tudi okrogla miza z naslovom Ne-
koga moraš imeti rad, ki bo potekala v četrtek, 2. oktobra 2008, s pričetkom 
ob 12. uri na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško.

na vseh nivojih v šolskem 
letu 2008/2009. Na okrogli 
mizi želijo otrokom in mla-
dostnikom omogočiti deba-
to z Majdo Lasič Lončarič, 
samostojno specialno peda-
goginjo ter učiteljico razre-
dnega pouka, ki  navdušuje s 
svojimi pogledi in   strokov-
nimi prispevki, kako otroke 
pripravljati na življenje – jih 
naučiti življenjskih veščin, 
sodelovanja, samostojnosti, 

odgovornosti in kako razvija-
ti duševne dejavnosti. Okro-
glo mizo bo povezovala Maj-
da Struc. Na okroglo mizo 
vabijo otroke in mladostni-
ke, njihove mentorje, stro-
kovne in društvene delavce 
v javnih službah in društvih, 
starše in vzornike. Prispev-
ke, s katerimi želite sodelo-
vati, lahko tudi najavite na 
tel. (07) 48 803 60 ali mob. 
041 342 095 (Vida Ban).

ZMAJČEK JURČEK V PODBOČJU 
– Okoljevarstveni projekt Zve-
ze prijateljev mladine Zeleni 
nahrbtnik je zakorakal v tre-
tje leto delovanja, vanj pa je 
vključenih tudi preko 500 otrok 
iz Posavja. V lanskem šolskem 
letu so Zeleni nahrbtnik kot za-
dnji v Posavju prejeli otroci v 
dobovskem vrtcu, 19. septem-
bra, pa so Zeleni nahrbtnik pri-
nesli podboškim vrtičkarjem 
ter jih ob tem nagradili z zani-
mivo predstavo.  M. K. M. 
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KARATE - 9. tradicionalnega 
mednarodnega karate turnir-
ja v Šenčurju sta se udeležila 
dva člana karate kluba Soltec 
Brežice. Aleksander Godler je 
v katah zasedel odlično 3. me-
sto med starejšimi dečki, Bru-
no Budič pa je bil v katah peti. 
Bruno je nastopil še v bojih, 

kjer pa je izgubil odločilni boj 
ter si na koncu zasluženo pribo-
ril bronasto kolajno.

ROKOMET – Rokometaši RK Bre-
žice so se v pokalu Sloveni-
je pomerili z ekipo RK Grosu-
plje. Kljub bučnemu navijanju 
domačih navijačev so bili bolj-
ši gostje, ki so zmagali z 29:23. 
Največ golov za Brežice sta pri-

spevala Gregor Božič (9) in Ta-
dej Stajnko (6).

GORSKI TEK - Nekateri mladi 
atleti AK Sevnica so se v Smle-
dniku udeležili državnega pr-
venstva za osnovne in srednje 
šole v gorskem teku. Čeprav v 
klubu ne dajo posebne pozorno-
sti tej zvrsti teka, so se uspešno 
predstavili. Sara Karlovšek (OŠ 

Boštanj) je suvereno zmagala 
v svoji kategoriji in tako doda-
la še en nalov državne prvaki-
nje, Katarina Gorenc pa je bila 
peta. Miha Povšič je bil v svo-
ji kategoriji četrti, Urška Pun-
gerčar osma, Maja Medved pa 
deseta.

ODBOJKA - Moška rekreativna 
ekipa Odbojkarskega društva Bre-

stanica se je letos prvič prijavila 
v pokalno tekmovanje. V 1. krogu 
se je na domačem terenu pomeri-
la z ekipo Adergas z Gorenjske ter 
s pomočjo bučne podpore svojih 
navijačev premagala nasprotnika 
z rezultatom 3:0 (25:19; 25:12; 
25:21). V 2. krogu tekmovanja so 
se v torek, 30.9., v domači telo-
vadnici pomerili z ljubljansko eki-
po Prigo Brezovica.

ATLETIKA - V Žalcu je poteka-
lo DP za osnovne in srednje šole 
v uličnem teku, na katerem so 
tekači AK Sevnica za svoje šole 
osvojili dve zlati in tri bronaste 
medalje. Sara Karlovšek in Kata-
rina Gorenc sta postali šolski dr-
žavni prvakinji, Klemen Lendaro 
in Urška Pungerčar sta presene-
tljivo osvojila bronasti medalji, ki 
jo je pritekel tudi Miha Povšič. 

Kratke	športne

Krški nogometaši so v 7. kro-
gu 2. SNL v Murski Sobo-
ti premagali ekipo Mure. V 
22. minuti je borbeni Anto-
ni Brdik odvzel žogo doma-
čim nogometašem na sredini 
igrišča in Krčani so v šol-
ski akciji povedli, zadel pa 
je ravno Brdik po podaji Sla-
više Dvorančiča. Krčani so v 
zadnji minuti prvega polčasa 
izborili udarec iz kota, ki ga 
je izvajal Darko Karapetro-
vič (med polčasom so ga za-
radi pretresa možganov celo 
odpeljali v bolnišnico), nje-
gov predložek pa je na dru-
gi vratnici z glavo v mrežo 
zabil kapetan Levin Opare-
novič. Tudi drugi polčas so 
Krčani začeli borbeno, kro-
na dobre igre pa je bila ak-
cija v 63.minuti. Spet je Br-
dik odvzel žogo domačim na 
sredini igrišča, v hitrem pro-
tinapadu pa je gol dosegel 
Dvorančič. V zadnjih trenut-
kih srečanja, ko so že vsi ča-
kali na konec tekme, je za 
domače zadel Gobec.

Krčani končno začeli zmagovati
KRŠKO - Nogometaši NK Krško so v zadnjih dveh krogih 2. SNL pokazali dobro in borbeno igro ter prema-
gali ekipi Mura 05 in MU Šentjur. Z zmagama so se z desetimi točkami povzpeli na sedmo mesto na lestvi-
ci, za drugouvrščeno Olimpijo pa zaostajajo le štiri točke. Naslednje tri tekme bodo Krčani gostovali.

Krčani so zmago v Murski So-
boti potrdili v Krškem, ko so 
v 8. krogu 2.SNL premaga-
li novinca MU Šentjur. Pred 
tekmo se je trener Iztok Ka-
pušin ubadal s problemi pri 
sestavi moštva, saj je po-
škodovanih kar nekaj nosil-
cev igre. Krčani tekme niso 
pričeli najbolje, vse preveč 
je bilo individualnih napak 

in trener se je že v 25. mi-
nuti odločil za prvo menja-
vo. Mitjo Žiganteja, ki zara-
di neizkušenosti ni prenesel 
pritiska tekme, je zamenjal 
Almir Rahmanovič. Krča-
ni so takoj zaigrali bolje in 
že tri minute kasneje se je v 
gneči v kazenskem prostoru 
dobro znašel Luka Kovačič 
in Krčane povedel v vodstvo 

z 1:0. Začetek drugega pol-
časa se je začel zelo živah-
no, v 59. minuti pa je za 2:0 
zadel Miha Drnovšek. Krča-
ni so še naprej igrali odlično 
in borbeno, plod takšne igre 
pa sta bila še dva gola v mre-
ži Šentjurčanov. V 73. minu-
ti je zadel Jože Barkovič, v 
82. minuti pa Luka Lazan-
ski. Po tem golu so Krčani 
zaigrali manj skoncentrira-
no, kar so gostje izkoristili 
in preko Agiča in Slomška v 
86. in 88. minuti znižali izid 
na 4:2.

Naslednje tri tekme Krča-
ni igrajo v gosteh: najprej 
se bodo v Črnomlju pome-
rili proti ekipi Bele krajine, 
nato potujejo v Ivančno Go-
rico k Livarju, čez tri tedne 
pa se bodo v Ljubljani sku-
šali maščevati za poraz pro-
ti Olimpiji. Naslednja tekma 
na stadionu Matije Gubca v 
Krškem bo tako 25. oktobra 
proti ekipi Triglava Gorenj-
ske.  G.P.

Veselje Krčanov po zadetku na tekmi proti Muri (foto: 
Aleš Cipot)

Posavski alpinistični klub vabi vse, ki bi želeli spoznati 
osnovne veščine gibanja v vertikali, v začetno šolo športne-
ga plezanja. Začeli bomo v petek, 10. oktobra, dobimo pa 
se v prostorih kluba, ob 19.00 (lesena zgradba PK Lukec pri 
krški tržnici). Pridite in se prepričajte, da ni tako težko, ka-
kor zgleda! PAK

Šola	športnega	plezanja

OLDHANDSI IN OLDPUNCE - V Sevnici je konec septembra 
potekal že 6. mednarodni veteranski rokometni turnir, na 
katerem je nastopilo osem moških in sedem ženskih ekip 
iz Slovenije in Hrvaške. Sevniški oldHANDsi so v predtek-
movanju premagali Trimo Trebnje, Dol pri Hrastniku in Ško-
fjo Loko, v dramatični finalni tekmi pa premagali še Rade-
ške gamse z rezultatom 8:7. Odlično so igrale tudi oldPUNCE 
in v predtekmovalni skupini zasedle 2. mesto, v tekmi za 3. 
mesto pa so izgubile proti ekipi Izole. Zmagala je ekipa Ak-
cija iz Ljubljane, ki je v finalu premagala Dupljanske žabice. 
Turnir se je zaključil v prijetnem ambientu na sevniškem 
gradu, kjer so najboljši igralci in igralke prejeli nagrade. 

RK KRŠKO – RK MITOL SEŽA-
NA  36:21 (19:10)
 
Krčani so sanjsko odprli novo 
sezono. Trda in disciplinirana 
igra v obrambi in učinkovita 
in na momente atraktivna v 
napadu je navdušila ljubite-
lje rokometa v krški dvorani. 
Krški publiki sta se prvič ura-
dno predstavila novinca Jure 
Medved in Kosta Savić in za-
znamovala sobotni rokometni 
večer v Krškem - prvi z bra-
vuroznimi obrambami, dru-
gi pa s strelskimi sposobnost-
mi. Na kontu gostov je bil do 
11. minute samo en zadetek, 
pa še ta iz 7-metrovke. Svoj 
prvi zadetek iz igre so gostje 
dosegli v 15. minuti igre. Do 
konca polčasa sta svoj pri-
spevek še pridodala Ale Ku-
kavica in Franci Čanžar in 
vprašanje zmagovalca je že 
bilo rešeno.

V nadaljevanju je domači 
trener dal priložnost še igral-
cem s klopi, ki so s hitro in 
učinkovito igro prednost Kr-
čanov dvignili na 16 zadet-
kov, v 51. minuti je na se-
maforju bilo zapisano 33:17. 
Krški rokometaši so si pri-
voščili nekaj atraktivnih ak-
cij za gledalce. Aplavz sta si 
v 56. minuti prislužila bra-
ta Čanžar z uspešno izvede-
nim »cepelinom«. Že v na-
slednjem napadu domačih 
so gledalci videli atraktivno 

Rokometaši prepričljivo v novo sezono
»pirueto« Francija Čanžarja, 
žal brez realizacije. To je bil 
nepozabni rokometni večer v 
krški športni dvorani.

RK ISTRABENZ PLINI IZOLA – 
RK KRŠKO 21:31 (7:16)

Po prepričljivi zmagi v uvo-
dni tekmi prvenstva so Kr-
čani upravičili vlogo favorita 
in z Obale prinesli pričako-
vani par točk. Pot do zma-
ge vseeno ni bila lahka. V 
6. minuti srečanja so gosti-
telji zadnjič na tekmi pove-
dli (3:2), potem pa so Krča-
ni prevzeli vse vajeti igre v 
svoje roke. Medved je zakle-
nil svojo mrežo, odlična igra 
v obrambi je obrodila sado-
ve, do konca polčasa je kr-
ška obramba klonila samo še 
štirikrat. Na drugi strani je 
Kukavica polnil mrežo Izola-
nov, v drugem delu 1. polča-
sa se mu je pridružil še Savić 
in prednost Krčanov je hi-
tro naraščala. Na koncu pol-
časa je semafor kazal 9 za-
detkov prednosti za Krčane. 
V 2. polčasu je koncentraci-
ja Krčanov padla, vendar nji-
hova zmaga v nobenem tre-
nutku ni bila ogrožena. Z 
zanesljivo in rutinirano igro 
so ohranjali prednost iz pr-
vega polčasa. Še naprej sta 
blestela Kukavica in Savić, 
ki sta sama prispevala toli-
ko zadetkov kot celotna eki-
pa Izole. 

Uspešni	tudi	mlajši
Zelo uspešno so sezono za-
čele tudi mlajše selekcije, 
ki so zmagale vseh osem do-
sedanjih tekem. Kadeti: RK 

Krško : RK Trbovlje 31:21 
(15:8), Starejši dečki A: RK 
Krško : RK Trbovlje 40:16 
(18:7), Starejši dečki B: RK 
Krško : RK Trbovlje 38:28 
(18:14)

RK Krško : RK Pekarna Grosuplje
sobota, 4.10., ob 19.00 uri v Športni dvorani Krško

Radeška mažoreta evropska 
prvakinja
Radeške mažorete so se zahvaljujoč odličnim rezultatom 
na državnem prvenstvu udeležile evropskega prvenstva EMA 
2008, ki je potekalo septembra v Romuniji. To prvenstvo 
je bilo v vseh pogledih rekordno, saj je na prvenstvu svoje 
moči merilo kar 1600 mažoret v 67 ekipah. Radečanke so v 
Romuniji s svojimi nastopi navduševale večtisočglavo mno-
žico. Množico slovenskih navijačev pa je navdušila predvsem 
skupina kadetk, ki je s 4. mestom osvojila do sedaj najviš-
jo slovensko uvrstitev skupin. Za pravo slovensko evforijo v 
Cluj Napoci pa je poskrbela mlada, 14-letna Radečanka La-
ura Kalšek, ki je v kategoriji junior posameznic premaga-
la močno konkurenco in postala evropska prvakinja. Odlično 
sta se odrezali tudi Mia Podlesnik s 5. mestom, skupina se-
niork s 7. mestom ter Jasna Blaj in Dragana Bašič s 7. in 8. 
mestom med seniorskimi posameznicami. Tudi med senior-
skimi pari sta Radečanki Kramžar/Samec osvojili 8. mesto, 
par Brilej/Gospodarič pa 10. mesto. 

 Cvetličarna na pokopališču Dovško bo 
odprta od 1.10. do 1.11.2008 vsak dan razen 
nedelje od 8.00 do 18.00 ure

 Sprejemamo naročila za ureditev grobov
 Sprejemamo naročila za aranžmaje za 

1. november
 Akcijske cene sveč
 Načrtujemo, urejamo, zasajamo okolice 

vaših domov, poslovnih prostorov; 
možnost plačila na obroke

Fabia Happy v Barviti ponudbi že za 9.488 €
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MODEL, KI VAM GA 
LAHKO PODARIMO!

www.barvitaponudba.si

Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 20

MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA MODEL, KI VAM GA 
LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!LAHKO PODARIMO!

ŠkodaŠkodaŠkodaŠkodaFabia



Posavski obzornik - leto XII, številka 20, četrtek, 2. 10. 2008 21OBVESTILA

PREJELI SMO

V SLS in SMS se zahvaljujemo vsem občankam in občanom obči-
ne Brežice, ki ste nam s svojim glasom zaupali podporo na vo-
litvah v državni zbor. Vaša podpora nas zavezuje, da se bomo 
še naprej trudili za usklajen razvoj vseh krajevnih skupnosti in 
boljše življenje vsake občanke in občana. Volilna udeležba v ob-
čini Brežice, ki je ena najslabših v državi, nam narekuje, da je 
potrebno v občini Brežice marsikaj spremeniti in izboljšati. Zato 
upamo, da boste tudi ostali kmalu spoznali, da smo s svojim de-
lom, kadri in kvalitetnimi programskimi točkami vredni zaupa-
nja in podpore. Zato vas tudi vabimo, da se nam pridružite kot 
člani ali simpatizerji, da bomo skupaj nadaljevali z akcijo in 
gradili lepšo prihodnost za vse ljudi. 

Ivan Sušin, predsednik OO SLS Brežice
in skupni kandidat SLS+SMS

Zahvala	za	zaupanje

VABI K VPISU 

V OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE – 7., 8. in 9. razred
IN V TEČAJE: 
RAČUNALNIŠTVA in strojepisja na računalniku
TUJIH JEZIKOV vseh stopenj:
angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, 
ruščine…
SLOVENSKEGA JEZIKA za tujce
ŠTUDIJSKE KROŽKE - Umetnostne zgodovine, 
Osnove risanja, Kuhanja in peke, Šivanja, Ročnih del… 
DRUŽABNEGA PLESA 

V UNIVERZO ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE. 

Vpis : do 15. oktobra 2008.
Za več informacij pokličite: 07 - 48 81 173 

Internet: www.lukrsko.si/portal 
e-pošta: info@lukrsko.si 

•
•
•

•
•

•

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

VLASTA NUSSDORFER: 
ABECEDA ŽIVLJENJA

Predstavitev knjige. Pogovarjala se bo TAMARA VONTA.

ponedeljek, 13.10.,  ob 19. uri

PENISOV MONOLOG, monokomedija 
Igra: Jernej Kuntner

torek, 14.10, ob 19.30 uri 

VABLJENI K VPISU ABONMAJEV
ZA SEZONO 2008/9 do 17.10.!

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo več kot 40.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO V OKTOBRU

PREDSTAVITEV KNJIGE RESNICE ŽIVLJENJA
14. oktober, ob 18.00 uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem

Domačin Bono Baršek vam bo predstavil svojo knjigo 
»Resnice življenja«, ki je v lanskem letu izšla pri založbi 
Pasadena.

POGOVOR S PISATELJEM FERIJEM LAINŠČKOM
24. oktober, ob 18. 00 uri – Izposojevališče 

Kostanjevica na Krki

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju s 
pisateljem, pesnikom in dramatikom Ferijem Lainščkom, 
ki je za svoja literarna dela prejel številna priznanja in 
nagrade.

PRAVLJIČNE URICE
Ponedeljek, ob 17.00 uri -  

Osrednja knjižnica v Krškem
Torek, ob 17.00 uri -  

Izposojevališče Kostanjevica na Krki
Četrtek, ob 17.00 uri  - Izposojevališče Senovo

Dragi otroci, ker je napočil jesenski čas, vas ponovno 
vabimo v pravljični svet, med zanimive zgodbe in 
junake.

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

Osrednja knjižnica v Krškem  

Vse, ki želite pridobiti osnovna računalniška znanja, 
vabimo, da se  vključite v računalniške delavnice za 
starejše. Izobraževanje je brezplačno.

VODENI OGLEDI KAPUCINSKE KNJIŽNICE
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Če bi si želeli ogledati bogato kapucinsko knjižnico in 
spoznavati zaklade preteklih stoletij, pokličite na tel. 
07 4904 000 in se dogovorite za ogled.

Vsem volilkam in volilcem, ki so 21.9.2008 odšli na volitve in so  
tako izrazili svojo voljo, se zahvaljujemo za njihov akt, še pose-
bej pa tistim, ki so izrazili tako veliko podporo naši novonastali 
stranki Zares - nova politika. 
V veselje nam je delati z našim zagnanim kandidatom Zdrav-
ko Mastnakom, ki pri vsaki stvari iz sebe iztisne svoj maksimum. 
Tako je bilo v skupnem sodelovanju organiziranih osem dogod-
kov. V največje veselje nam je bilo gledati množico otrok, ki so 
sodelovali na ustvarjalnih delavnicah, družabnih igrah in bili na 
dveh prireditvah obdarjeni z različnimi šolskimi potrebščinami v 
skupnem znesku 2500 evrov. 
Kandidat za poslanca Zdravko Mastnak je bil prisoten na več 
kot 20 različnih prireditvah na območju naše občine, kjer si je 
vedno vzel čas za pogovor z ljudmi, katerih predloge, mnenja 
in napotke bomo z veseljem upoštevali pri našem nadaljnjem 
delu. Kandidat se je po vseh gospodinjstvih v občini predstavil z 
dvema različnima letakoma. Na podlagi vsega navedenega smo 
se vas z 13 objavami dotaknili preko tiskanih medijev, še več-
krat pa smo bili objavljeni na spletnih portalih.
Vašo veliko odzivnost in zelo dober rezultat na volitvah za Dr-
žavni zbor sprejemamo kot dolžnost in zavezo odgovornega rav-
nanja na področju naše občine Sevnica. Nikoli ne bomo daja-
li praznih obljub, vam pa že sedaj obljubljamo, da vam bomo 
vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati po najboljših močeh, 
zato se v vsakem trenutku lahko obrnete na nas. V upanju na ta-
kšno odzivnost tudi v kampanji na županskih volitvah,

vodja volilnega štaba Zares - nova politika Sevnica 
Dejan Kmetič  

Volitve v Državni zbor 
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Prodam risalno mizo, samosto-
ječo, z glavo, trikotniki in rav-
nili. Tel.: 070 304 094

Prodam dve dekliški kolesi s pre-
stavami in čeladama, zelo lepo 
ohranjeni, cena 80 €/kos, ter 
aparat za peko kruha, 2 x rabljen, 
cena 30 €. Tel.: 031 794 349

Prodam dekliško kolo, cena 50 
€, 2 začetniška loparja po 2 €, 
ter rolerje, velikost do 40, cena 
30 €. Tel.: 041 349 936

Prodam atraktivno ameriško 
kolo Maxi Poni, srebrne barve, 
zložljivo, cena 200 €. 
Tel.: 040 861 805

Prodam dekliško kolo, kot novo, 
rdeče srebrne barve, cena 150 
€, v Krškem, vredno ogleda. 
Tel.: 040 463 261

Prodam mikrovalovno pečico 
Sharp 800 w, zelo malo rablje-
na. Tel.: 040 208 353

Prodam nova bela garažna vra-
ta 250 x 215 na daljinsko upra-
vljanje in 3 leta staro spalnico v 
barvi bukve. Tel.: 041 606 727

Prodam traktor Cormic 65 PS s 
kabino, cena 3.200 €. 
Tel.: 041 734 859

Prodam peč Feroterm 30.000 kw 
z bojlerjem, nerabljena, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 298 356 

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

“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

ZAHVALA
Na večer 15. avgusta je tudi našo domačijo, kakor tudi 
nekatere druge, prizadelo močno neurje. V nekaj mi-
nutah nam je vzelo komplet streho na stanovanjski hiši 
in kritino na gospodarskem poslopju. Ker pa je zraven 
vetra še močno deževalo, so posledice zelo hude.
V tem trenutku se zahvaljujemo vsem sosedom, va-
ščanom, prostovoljnim gasilcem PGD Veliki Ka-
men na čelu s Sandijem Lekšetom, občini Krško, 
Karitasu, ter vsem ostalim, ki so nam na kakršen 
koli način nesebično pomagali pri odpravi posledic.

Še enkrat vsem iskrena hvala. 
Kelharjevi iz Velikega Kamna.

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA?

VABLJENI na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/ stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8. in 12. uro 
na 

BREZPLAČNO

S pomočjo računalniških programov se lahko 
brezplačno učite:

Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine  
in španščine…

Računalništva in strojepisja na računalniku…
Brskate lahko po internetu in izpopolnjujete svoje 

računalniško znanje.
Pridite pogledat ali pokličite: 07/ 488 11 73.

•

•
•

Prodam hišo v okolici Sevnice, 
160 m2, stavbno zemljišče 828 
m2, ugodno. Tel.: 07 814 4381

Prodam hišo v Žalcu, staro 30 
let, cena 120.000 €. 
Tel.: 031 562 323

Prodam luksuzno stanovanje 
v centru Brežic, 130 m2 v dveh 
etažah. Tel.: 031 202 480

Prodam starejše stanovanje 71 
m2, delno adaptirano, s pomo-
žnimi prostori (klet, drvarnica) 
ter vsemi priključki, v pritlič-
nem delu stanovanjske hiše v 
Sevnici. Tel.: 031 545 006

Prodam hišo v Krški vasi, opre-
mljeno, vseljiva takoj, 15 arov 
vrta, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 429 936

Prodam vikend z vinogradom, 
lepa in mirna lokacija, asfal-
tni dostop, voda kapnica, pri-
pomočki za kletarjenje, cena 
19.500 €. Tel.: 040 325 336

Prodam zemljišče na najlepši 
legi v Gazicah, v vinogradniškem 
delu ob Krki. Tel.: 041 671 345

Prodam star sadovnjak 37 arov in 
37 m2, v Stojanskem vrhu, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 832 448

Prodam 67 arov gozda, k.o. Ve-
liko Mraševo. Tel.:041 296 652

Prodam moped znamke Tomos 
Colibri, letnik 2006, reg. do 
aprila 2009, cena 300 €, možna 
tudi menjava za suha drva. 
Tel.: 040 464 927

Prodam Mercedes CLK 230 Kom-
presor, letnik 2000, cena 8.000 
€. Tel.: 041 832 650

Prodam Alfa Romeo 156 JTD 
1.9, letnik 2003, prev. 139.600 
km, športna izvedba, metalik 
rdeč, kompletna dodatna opre-
ma, usnje, servisna knjiga, cena 
7.500 €. Tel.: 031 218 039

Prodam Fiat Punto 60 x L98, 
prev. 95.000 km, reg. Do 03/09, 
1. lastnica, garažiran, metalik 
siva barva, alu platišča, cen-
tralno zaklepanje, cena 1.950 
€. Tel.: 07 496 7342

Prodam Honda Shutle 4x4, le-
tnik 1991, z vlečno kljuko, 
lita platišča, motor 1.6 16 V, 
el.strešno okno, metalik siv, do-
bro ohranjen, cena 1000 €. 
Tel.: 041 746 811

Prodam Seat Cordoba, letnik 
1997, prev. 159.000 km, zelo 
lepo ohranjen, cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 338 819 

Prodam Seat Ibiza 1.4 CLX, le-
tnik 1996, reg. do 12.2.2009, 
prev. 130.000 km, 5 vrat, ko-
vinsko modre barve, lepo ohra-
njen, servisna knjiga. 
Tel.: 031 872 624

Prodam lepo ohranjen Hyundai 
Accent, letnik 1998. 
Tel.: 041 504 958

Prodam Fiat Punto 1.2, letnik 
2001, svetlo moder, prev. 64.000 
km, dobro ohranjen, cena 3.300 
€. Tel.: 040 593 588 (po 16. uri)

Prodam Hyundai Pony - podalj-
šan, sive barve, strešno okno, 
električni pomik oken, letnik 
1991, prev. 150.000 km. 
Tel.: 031 381 393

Prodam štiri rabljene zimske 
gume Sava 175/65/14 in hla-
dilnik za Rover, serije 400, ra-
bljen. Tel.: 041 840 394

Prodam 140-litrski hrastov sod 
za vino, star 7 let, odlično ohra-
njen. Tel.: 041 989 135

Prodam kovinski koruznjak, 
prostostoječ, rabljen eno sezo-
no. Tel.: 07 814 2171

Prodam steklene posode za vino 
50 l, lesene sode in kotel za žga-
njekuho. Tel.: 041 796 224

Prodam termoakumulacijsko 
peč, rabljeno tri sezone, moč 
3.5 kw, cena 120 €. 
Tel.: 041 267 299

Prodam 2000-litrsko cisterno za 
vino, rostfrei, zaprt sistem, proi-
zvajalec Škrlj. Tel.: 031 486 076

Prodam leseni kozolec Toplar, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 329

Prodam 80-litrsko prešo, kolo 
na prestave, električni radiator, 
peč Emo 5, motor za moped. 
Tel.: 07 477 8069

Prodam črpalko Bosch za Man 
403 in 463. Tel.: 041 745 960

Prodam kombiniran hladilnik z 
zamrzovalnikom, V-180, G-60, 
Š-60, Beko, rabljen 1 leto, kot 
nov, vreden ogleda in nakupa. 
Tel.: 041 713 577

Prodam starinsko prešo na ka-
men, dobro ohranjeno, lesen 
sadni mlin, več starih sodov. 
Tel.: 031 539 945

Prodam cirkularno žago in traj-
no žareč štedilnik ITDD, še za-
pakiran, ugodna cena, Ribnica. 
Tel.: 01 895 2357

Prodam ročno kvačkane prtič-
ke, prte, zavese razne velikosti 
in barve, za darila. 
Tel.: 041 422 504

Prodam plug, brane in ličkalnik 
za koruzo po ugodni ceni. 
Tel.: 07 496 9402

Prodam cirkular s trofaznim 
motorjem, 1.5 kw žago 400 
mm, šrotar za mletje in ruženje 
koruze ter prešo-gol, ugodno. 
Tel.: 031 308 391

Prodam električni kamin, nov, 
cena 130 €. Tel.: 041 832 661

Prodam 3000-litrsko cisterno za 
olje, kovinska, ovalna, atest. 
Tel.: 040 624 077

Prodam 120-litrsko prešo na 
vijak ter ročni mlin za mletje 
grozdja. Tel.: 031 602 196

Prodam Hilti, gen. obnovljen s 
6-mesečno garancijo. 
Tel.: 041 319 906

Prodam kvalitetno bizeljsko 
rdeče vino, mešano z modro 
frankinjo in žametno črnino, 
cena 1 €/ liter. 
Tel.: 040 880 752

Prodam kotno sedežno garni-
turo, štedilnik s keramično plo-
ščo, oboje malo rabljeno, ter 
oljni gorilec. Tel.: 051 389 363

Prodam lepo ohranjeno kotno 
sedežno garnituro in fotelj ter 
tabure. Tel.: 041 968 344

Prodam dobro ohranjen razte-
gljiv kavč, tri fotelje in trajno 
žarečo peč na drva, cena 120 €. 
Tel.: 041 732 944

Prodam regal za dnevno sobo 
3,6 m in klubsko mizico. 
Tel.: 040 843 634

Prodam kompletno spalnico, 
staro 6 let , cena 25 €, prevoz 
je vaš. Tel.: 031 404 705

Prodam starinsko omarico z 
marmorjem, pisalno mizo, hra-
stovo skrinjo in poceni stole. 
Tel.: 041 709 516

Kmetija Novak 
iz Brezine obvešča, 

da bo prodaja 
težkih belih 
očiščenih 

piščancev, krmljenih 
z domačo hrano, od 

6. oktobra dalje.
 Informacije na:

07 496 1069
031 695 105
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Prodam ekscentrično stiskalni-
co, 50 t, starejši letnik, obno-
vljena, v obratovalnem stanju, 
zaradi prenehanja dejavnosti, 
ugodno. Tel.: 051 428 503

Prodam traktorski ličkalnik ko-
ruze, krožne brane, vrtno kosil-
nico, trobrazdni plug, kr. malo 
žago. Tel.: 07 814 0942

Prodam leseno kad za grozdje 
ali sadje, prostornine 750 litrov. 
Tel.: 031 358 230

Prodam brezhibni trifazni motor, 
cena 120 €. Tel.: 040 280 453

Prodam prešo na kamen, staro 
68 let, dobro ohranjeno, okoli-
ca Pečic, cena 400 €. 
Tel.: 041 644 663

Prodam 180-litrsko prešo in ci-
sterno za kurilno olje. 
Tel.: 041 205 176

Prodam štedilnik na trda goriva 
- kiperbuš, širina 60 cm. 
Tel.: 07 492 5970

Prodam 8 m suhih gabrovih drv, 
cena 50 €, mešano grozdje rde-
če in belo, cena 0,40 €/ kg. 
Tel.: 07 496 7169 

Prodam jedilni kot 750, masi-
ven, malo rabljen, ugodno. 
Tel.: 041 890 613 

Prodam zamrzovalno omaro Ele-
ktrolux, nova, 180-litrska, s še-
stimi prozornimi predali, mere š 
=60, v =160, g=60, cena 230 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam drva. Tel.: 041 734 859

Prodam zračno suhe hrastove 
deske 3 cm in 5 cm, cena po do-
govoru. Tel.: 041 924 862

Prodam grozdje modra franki-
nja, žametna črnina in mešano 
belo. Tel.: 031 497 749

Prodam grozdje žametna čr-
nina, okolica Goleka, ugodno. 
Tel.: 040 540 385

Prodam mešano grozdje, rdeče 
in belo po ugodni ceni. 
Tel.: 031 528 437

Prodam mešano grozdje za cvi-
ček, okolica Krškega. 
Tel.: 031 447 603

Prodam grozdje za cviček-črni-
no, frankinjo in belo, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 309 402
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Prodam grozdje, črnino in kra-
ljevino. Tel.: 031 742 912

Prodam belo mešano grozdje in 
žametno črnino, ugodno. 
Tel.: 07 495 1577

Prodam 2000 kg grozdja žame-
tna črnina in frankinja, na Bi-
zeljskem, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 1112

Prodam 600 kg grozdja v Bla-
tnem – plavec, rizling in kralje-
vina, cena 0,50 €/ kg. 
Tel.: 051 213 719

Prodam kvalitetno grozdje mo-
dra frankinja, žametna črnina, la-
ški rizling, rumeni plavec, možna 
tudi dostava. Tel.: 031 308 187

Prodam grozdje plavec, laški 
rizling, žametna črnina, sauvi-
gnon, cena po dogovoru, Bizelj-
sko. Tel.: 031 468 592

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/L, pripeljem tudi na 
dom, imam svojo embalažo. 
Tel.: 031 510 872

Prodam modro frankinjo in ža-
metno črnino na Sremiču, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 479

Prodam beli in rdeči mošt, več 
različnih sort, cena 1 €/L, večje 
količine pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam beli in rdeči mošt, več 
različnih sort, cena 1€/L. 
Tel.: 031 508 831

Prodam rdeče vino (nosilec bro-
naste medalje), grozdje žametne 
črnine in laškega rizlinga, okolica 
Senovega, ali zamenjam za pra-
šiča ali drva. Tel.: 031 564 785

Prodam 1000 kg koruze v zrnju, 
cena 0,25 €, in 500 kg ječmena, 
cena 0,27 €. Tel.: 040 262 867

Prodam koruzo v zrnju, suho, 
1500 do 2000 kg, ter 35 arov ko-
ruze na rasti v okolici Leskovca 
pri Krškem. Tel.: 041 940 419

Prodam golobe pasme ameriški 
king, odlične kakovosti, po ugo-
dni ceni. Tel.: 031 216 195

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 9016

Prodam ovna, ovce z mladiči in 
jagenjčke. Tel.: 040 777 166

Prodam koze in ovce z mladiči, 
za zakol ali nadaljno rejo. 
Tel.: 031 671 906

Prodam odojke, težke do 25 kg, 
in lansko koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 306 136 (po 15. uri)

Prodam vietnamske pujske, 
črne in bele, ter teličko, staro 
14 dni, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 784 230

Prodam kozje mleko. 
Tel.: 040 281 423

Prodam sivo teličko, staro 3 
mesece. Tel.: 07 497 2618 

Prodam jogi vzmetnico s poste-
ljo ali brez, 90 x 190, cena 60 €, 
Radeče. Tel.: 041 215 828

Prodam bio jabolka, stara sor-
ta, več vrst, in bukova drva, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 2638

Prodam okoli 500 kg drobnega 
krompirja, cena 50 €. 
Tel.: 07 496 7685

Prodam teličko simentalko, tež-
ko 160 kg, cena 430 €. 
Tel.: 041 989 135 

Prodam beli jedilni krompir ka-
linford za ozimnico. 
Tel.: 07 496 7826 (zvečer)

Prodam svinjsko mast in ocvir-
ke, domače, kvalitetno, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 309 402

Prodam kratko žensko usnje-
no jakno, št. 42, nikoli nošena. 
Tel.: 070 317 905

Prodam mladičke pasme ber-
nardinec, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 333 048

Prodam novo diatonično harmo-
niko C-F-B in nov tepih 2,90 x 2. 
Tel.: 031 587 366

Oddam 2,5-sobno stanovanje v 
izmeri 65 m2 v Brežicah. 
Tel.: 031 202 480

Oddam 4-sobno stanovanje za 3-
5 oseb, zasebni vhod, apartmaj-
sko urejeno, stanovanje je tudi 
naprodaj. Tel.: 030 911 534

Kupim starejšo kmetijo v širši 
okolici Rake, na mirni lokaciji, 
po dogovoru nudimo oskrbo sta-
rejših. Tel.: 070 243 249

Kupim zazidljivo parcelo (Krško, 
Leskovec, Žadovinek, Videm, 
Ravna, sončna lega), smo mlada 
družina in iščemo zemljišče za 
gradnjo hiše. Tel.: 041 553 153

Kupim vrtni traktor MTD 12,5 
km, lahko okvara, do 300 €, Bi-
zeljsko. Tel.: 070 310 933

Kupim traktor, pogon 4 x 4, lahko 
s priključki. Tel.: 051 813 034

Kupim brejo kravo. 
Tel.: 040 309 402

Kupim igrico za Playstation 2 
nogomet Euro 2008. 
Tel.: 070 827 910

Kupim posekane vinske trte, 
plačilo po dogovoru. 
Tel.: 041 948 191

Kupim moped Tomos APN. 
Tel.: 051 818 219 

Podarim dva mucka, stara 2,5 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Pr i red i tve  med  2 .  i n  15 .  ok tobrom

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, 2. 10.
od 8.00 do 16.00 v Domu starejših občanov Krško: dan od-
prtih vrat
ob 12.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: okrogla miza „Neko-
ga moraš imeti rad“
od 15.30 do 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki: delavnice in ustvarjalnice ob tednu otroka
ob 19.30 v MC Krško: pričetek orientalskega plesa

Petek, 3. 10.
ob 18.00 v MT Raka: foto tečaj
ob 20.00 v cerkvi sv. Križa v Boštanju: koncert tria Eroika
ob 21.00 v klubu MC Brežice: kulturni dogodek „Za vse lju-
di“ - premiera videospota, koncert Petra Dirnbeka & Vox Po-
puli, foto razstava Klemna Razingerja 

Sobota, 4. 10.
ob 10.00 v MC Brežice: Živ žav – prstno risanje
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice – Polepšajmo si 
oblačila
ob 11.00 pri spomeniku na Oštrcu: proslava in srečanje 
Oštrc 2008
ob 14.00 v Kostanjevici na Krki: družabno srečanje v sklopu 
fotografskega tabora „Jesen v Kostanjevici“
ob 16.00 v MC Krško: turnir „Naseljenci otoka Catan“
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: pikado turnir

Ponedeljek, 6. 10.
ob 17.00 v OŠ Brežice: predavanje Mateje Petric „Starši že-
limo uspešnega otroka“

Torek, 7. 10.
ob 9.00  v Kulturni dvorani Sevnica: slavnostni začetek štu-
dijskega leta U3, gostja Vlasta Nussdorfer
ob 13.00 v MC Krško: pričetek brezplačne učne pomoči in 
dnevnega centra
od 14.30 do 18.00 v OŠ Brestanica: delavnice in ustvarjal-
nice ob tednu otroka
ob 16.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: predavanje Mateje 
Petric „Odraščanje je včasih naporno“
ob 18.00 na Ljudski univerzi Krško: začetek tečaja sloven-
ščine za tujce
ob 18.00 v MC Brežice: otvoritev fotografske razstave „Žu-
želke“

Sreda, 8. 10.
od 14.00 do 18.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: delavnice 
in ustvarjalnice ter glasbena prireditev ob tednu otroka
ob 17.00 v Kulturni dvorani Senovo: lutkovna predstava 
„Grdi raček“, od 19.00 do 21.00 v avli Doma XIV. divizije 
Senovo: družabno srečanje mladih
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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, 9. 10.
od 14.30 do 18.00 v OŠ Podbočje: ustvarjalne delavnice 
in športne igre ob tednu otroka
od 15.00 dalje v OŠ Leskovec: delavnice za osnovnošol-
ce ob tednu otroka
od 15.30 do 18.00 na ploščadi pred OŠ Senovo: delavni-
ce za otroke
ob 17.00 v Vrtcu Mavrica Brežice: predavanje dr. Zdenke 
Zalokar Divjak „Družina in vrtec v skupni nalogi za odgo-
vorno odraščanje“
ob 17.00 v MC Brežice: gledališka predstava za otroke 
„Cesarjev slavec“

Petek, 10. 10.
od 14.30 do 17.00 v OŠ Koprivnica: delavnice in ustvar-
jalnice za otroke
ob 16.00 izpred OŠ Leskovec: pohod in nabiranje kosta-
nja
od 17.00 do 20.00 na igrišču in v športni dvorani na Seno-
vem: nogometni turnir in turnir trojk v odbojki
ob 19.00 v OŠ Raka: filmski večer
ob 20.00 v MC Krško: brezplačna delavnica za mlade pare 
„Imava se rada in želiva, da traja“
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): latino night
ob 21.00 v MC Brežice: koncert skupine Elektrik Ansam-
ble

Sobota, 11. 10.
ob 9.00 izpred OŠ Jurija Dalmatina Krško: pohod na Grma-
do in kostanjev piknik
ob 10.00 v MC Brežice: Živ žav – tetka jesen
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anine delavnice – izdelovanje 
lovilca sanj
ob 14.00 ob ribniku na Vidmu: Pizdunov pohod v Kosta-
njek „Po Grabnu“ in „Vidovi poti“ 
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: lego večer
ob 21.00 v MC Krško: koncert skupine Puppetz

Ponedeljek, 13. 10.
ob 17.00 v OŠ Brežice: predavanje Ivanke Rupret „Napot-
ki za varno mladost“
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predstavitev knjige 
Vlaste Nussdorfer „Abeceda življenja“

Torek, 14. 10.
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: monokomedija „Peni-
sov monolog“

*Prireditve v okviru praznika občine Brežice – Brežiškega 
oktobra so objavljene na strani 15
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MALE OGLASE 
na izpolnjenih obrazcih 
za objavo v Posavskem 

obzorniku lahko oddate tudi 
na sedežu dopisništva ali 
v kavarni Atrij v Brežicah 

(CPB 17) vsak dan od 
ponedeljka do petka med 8. 

in 15. uro.

POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19

8270 KRŠKO

objavlja 2 prosti delovni mesti
 

GASILEC – ZAČETNIK (KANDIDAT ZA GASILCA)
Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljeni na 

Zavodu za zaposlovanje Krško, Sevnica in Brežice.

Rok za prijavo je do vključno 10.10.2008!

Perutnina Rostohar 
sporoča cenjenim strankam,

da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev v soboto 
11. oktobra.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

meseca, vajena higiene. 
Tel.: 031 782 252

Izgubila se je majhna muca na 
relaciji Zgornji obrež-Šentle-
nart, Brežice, muca je oranžne 
barve z rdečo ovratnico, najdi-
telj bo nagrajen. 
Tel.: 040 763 773

Prosim, če kdo želi oddati lepo 
malo rabljeno peč-kamin, pro-
stostoječ, bi ga z veseljem vze-
li, smo iz okolice Sevnice. 
Tel.: 040 844 911

Najamem hišo, pritličje do 150 
m2 v Krškem, za daljši čas, mla-
da družina z dojenčkom, oba 
zaposlena. Tel: 041 553 153

Podarim dobrim ljudem 2 mese-
ca starega mladiča psice labra-
dorke. Tel.: 031 592 989

Nudim pomoč na domu v dopol-
danskem času v Krškem in okoli-
ci, gospodinjska dela. 
Tel.: 041 459 282

Nudim delo na domu pri varstvu 
otrok. Tel.: 051 617 120

Nudim pomoč na domu starej-
šim in bolnim, varstvo otrok, 
prevoz s svojim avtom. 
Tel.: 070 737 015

Stiki: 40-letni moški, mizar s.p., 
iščem žensko za administrativne 
posle in pomoč v delavnici, ka-
sneje možna resna zveza. 
Tel.: 040 280 766

Stiki: 48-letni moški želi po tej 
poti spoznati žensko iz Brežic ali 
okolice, staro od 35 do 45 let za 
resno zvezo. Tel.: 031 676 167

Stiki: 42-letna upokojenka želi 
spoznati moškega do 50 let iz 
Brežic ali okolice za resno zve-
zo. Tel.: 031 697 521

Podjetje ROHR-BLITZ d.o.o. 
zaposli delavce za delo ko-
munalnih storitev na območju 
Slovenije, z dobrim plačilom.
Ponujamo:

redno delovno razmerje
stimulativni osebni dohodek

Pisne vloge s kratkim življe-
njepisom pošljite v roku 15 
dni od objave na naslov:

Rohr-Blitz d.o.o., 
Metni vrh 3, 8290 SEVNICA 

ali na E-mail: 
rohr-blitz@siol-net; 

Dodatne informacije na tel.
št. 041 630 454 (g. Jazbec).

•
•

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Stiki: želim spoznati žensko od 
60 do 69 let za skupno partner-
stvo, skromno, pošteno za lep 
pokoj. Imam avto in stanova-
nje. Resno. Tel.: 041 585 573



Posavski obzornik - leto XII, številka 20, četrtek, 2. 10. 200824 ZADNJA STRAN

Člani ansambla so tako zaigra-
li Na Orlici, Pri svetem Vidu, 
Vračam se v Brežice, Blago-
slov križa kot tudi Pišečke 
mlinarje, pa še nekaj pesmi iz 
pravkar nastajajoče zgoščen-
ke, ki bo izšla konec leta. Na 
odru se jim je na baritonu pri-
družil tudi Jure Urek.

V drugem delu večernega kon-
certa pa so igrali iz t.i. zakla-
dnice slovenske narodno-za-
bavne glasbe ansamblov Slaka, 
Avsenika, Modrijanov in tudi 
Okroglih muzikantov. Za pope-
stritev večera je nastopila hu-

moristka Ivanka Zupančič v vlogi vsestranske Pišečke Mice, ki je 
na svojevrsten način odstirala zaton pišečkih mlinov, hudomu-
šno pa se je dotaknila celo trenutno aktualnih političnih dogod-
kov. Večer je z duhovitimi dovtipi in pogovorom vodila Klavdija 
Kerin, zato dobro razpoloženim gledalcem niti rosenje dežnih 
kapelj ni pokvarilo milozvočnih viž nad zeleno Vrbino. 

M. Kalčič M.

Posavski obzornik vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Petkov večer nad zeleno bre-
žiško Vrbino se je pričel z no-
stalgičnim obujanjem spomi-
nov na čase Literarnega kluba 
Bena Zupančič iz Krškega, ki 
je pred dvema desetletjema 
kar celo desetletje krojil kr-
ški, posavski in tudi slovenski 

kulturni prostor. V nagovoru je 
zbranim podal nekaj misli tudi 
takratni predsednik in sedanji 
direktor Zavoda Neviodunum 
Silvester Mavsar, ki je na naj-

lepšo teraso v mestu v goste 
tokrat povabil novomeško pe-
snico Marjanco Kočevar. 

Med pogovorom, ki ga je vo-
dil Ivan Mirt, je ta razgalila 
svojo pesniško dušo in dejala, 
da je prehodila dolgo ustvar-

Literarno-glasbeni večer v Mestnem atriju Brežice

Kristalna poezija Kočevarjeve	
v	spomin	na	krški	literarni	klub
BREŽICE – Na prvi petek letošnjega septembra je na terasi Mestnega atrija potekal literarno-glasbeni ve-
čer, ki so ga oblikovali novomeška pesnica Marjanca Kočevar, s katero se je pogovarjal Ivan Mirt, njeno 
poezijo je zbranim pesniškim sladokuscem nizala Vidka Kuselj. Za glasbeno spremljavo pa sta skrbela z 
izvirnimi pesmimi članov nekdanjega Literarnega kluba Krško Stanka Macur in Janko Avsenak.

jalno pot ter se je pred skoraj 
štirimi desetletji spogledala s 
slovenskim literarnim prizori-
ščem. Marjančino ime pod pe-
sniškimi verzi smo srečevali 
v literarnih revijah, v različ-
nih antologijah in tudi v av-
torskih knjigah.  Izdala je pe-

sniški zbirki Ki mimo greš pri 
Mladinski knjigi leta 1977 in 
Pompeji, ki so izšli pri krškem 
Opusu petnajst let kasneje. Je 
pa tudi ena izmed avtorjev v 
pesniško-grafični mapi štirih 
ustvarjalcev z naslovom Reka 
poetičnih besed, ob njej slikar 
Janko Orač ter pesnika Ivan 
Gregorčič in Milan Markelj. 
S pravljičnim številom in re-
kom, da gre v tretje rado, je 
pred nekaj meseci banjaluška 
podružnica Združenja književ-
nikov Srbske v zbirki Sodob-
na poezija izdala njeno tretjo 
pesniško zbirko, ki ji je nadela 
naslov Kristalis ter zbuja po-
sebno pozornost z dvojezično-
stjo. Izvirne slovenske pesmi 
spremljajo prevodi v srbščino, 
za katere je poskrbela kar pe-
snica. Kot je še  dejala, je Kri-
stalis oblikovala s posebej iz-

piljeno skrbjo ter ob želji, da 
čim bolj predstavi širino svo-
jih pesniških stremljenj. Tako 
se je odločila, da med dvajse-
timi izbranimi pesmimi, ki jih 
je ustvarila v zadnjem dese-
tletju, doda tudi nekaj pesni-
tev iz dosedanjih dveh zbirk, 

ki pa so se zlile druga v drugo 
in ne delujejo kot tujek v no-
vejšem pesniškem tkivu, pač 
pa se dogradijo v celoto. Mar-
janca si ostaja zvesta s svojo 
preizkušeno žensko poetiko, 
ki ji prepoznavno izrazitost 
daje bogata pesniška domišlji-
ja, ko ubeseduje iz svoje no-
tranjosti, seveda pa ima prefi-
njen tudi občutek za ritem in 
jezik. Seveda pa Kočevarjevo 
lahko spoznamo še kot uredni-
co in jo srečamo v vlogi kul-
turne animatorke, poznana je 
tudi s svojimi Saloni poezije, 
ki jih je prirejala v okolju do-
mačega stanovanja. Navseza-
dnje pa je bila nagrajena tudi 
s številnimi priznanji.

Pesmi je s posebnim občut-
kom in tankočutnostjo prebi-

rala Vidka Kuselj, avtorica pa 
je pridodala še osebno noto, ko 
je v plapolanje večera recitira-
la verze v obeh jezikih in s pe-
smijo Tvoj glas zaokrožila utrip 
poetičnega sladokusja. Po ži-
lah pa je kri prisotnim zalede-
nela že ob glasbenem nastopu 

legendarnega dueta ob klavir-
ski spremljavi Janka Avsenaka 
in pevke Stanke Macur z zače-
tno skladbo Moj ljubi je mavri-
ca, ki je po tekstu Kočevarje-
ve nastala tudi v glasbeni obliki 
ob izidu zbirke Pompeji. Nato 
pa sta glasbena umetnika na-
nizala tudi še nekaj pesmi iz 
nekdanjih časov, ki so nastale 
ob snovanju večkrat uprizorje-
ne prireditve Sonce v predalu. 
Nad Vrbino so sicer že mežikale 
zvezde in so se oglašali črički, 
a literarni večer se je prevesil 
v neponovljivo družabno sreča-
nje, ki so ga ob Stankinem pre-
pevanju in Jankovih melodijah 
v spomin na srečanja, kakršna 
so se vsaj pod streho krškega 
kluba končala že pred okrogli-
mi dvemi desetletji. 

M. Kalčič M.    

Pišečki „mlinarji“ 
nad	zeleno	Vrbino
BREŽICE - V petek, 12. septembra, je v brežiškem 
Mestnem atriju nastopil  Ansambel Lojzeta Ogo-
revca, ki je na nabito polni terasi sladokuscem to-
vrstne glasbe najprej predstavil avtorske skladbe. 

Ivanka Zupančič kot 
Pišečka Mica je dodobra 
nasmejala gledalce.

Ansambel Lojzeta Ogorevca med nastopom

Terasa Mestnega atrija je bila pretesna.

Ansambel Lojzeta Ogorevca je bil pred dvajsetimi leti že 
zelo priljubljen, saj so kot kvinetet z diatonično harmoni-
ko igrali po vsej Sloveniji, veliko pa tudi v tujini. Zatem je 
vodja ansambla Lojze Ogorevc nastopal v Ansamblu Toni-
ja Hervola, kot kitarist pa je več let igral pri brežiški sku-
pini Dobri prijatelji. Pred dvema letoma je Ogorevčev an-
sambel ponovno začel z nastopanjem, pridružila pa sta se 
mu še kitarist Boštjan Prišelj in basist Blaž Zagmajster.

BREŽICE – V enem zadnjih 
večerov iztekajočega po-
letja je na terasi kavarne 
Atrij gostovala petčlanska 
skupina Zadnji taxi, kate-
re gonilna sila Roman Zu-
pančič prihaja iz Kočevja, 
ostali člani pa so tudi izku-
šeni glasbeniki, ki pa so iz 
raznih krajev, od Ljubljane 
do Nove Gorice. Reperto-
ar skupine je skoraj v celo-
ti avtorski, saj ga sestavlja-
jo raznovrstne skladbe in 
zanimiva, tudi zelo aktual-
na besedila Romana Zupan-
čiča, ki se vse bolj uvelja-
vlja tudi kot avtor za druge 
izvajalce. 
Vsekakor nikomur izmed tistih, ki so si v sredo zvečer vzeli 
čas za Zadnji taxi, ni bilo žal, a tudi „šofer“ tega glasbenega 
taksija je pohvalil zahtevno in hkrati hvaležno publiko v Me-
stnem atriju in obljubil, da se bodo na zanj navdihujoče pri-
zorišče še radi vrnili.  S.M.

Nepozabna vožnja z Zadnjim taxijem

Poiščite svoj brezplačni 
izvod v bližnjem kinu, 

knjižnici, knjigarni, lokalu, 
študentskem servisu ...
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Roman Zupančič

Stanka Macur

Avtorica med branjem svojih pesmi ob Ivanu Mirtu Janko Avsenak, Stanka Macur, Marjanca Kočevar, Vidka 
Kuselj in Ivan Mirt po nastopu v Mestnem atriju


