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„Vlada glede združevanja ni 
še ničesar odločila, obstaja-
ta pa dve možnosti. Prva je 
ta, da se slovenska energe-
tika ponovno združi, kot je 
bila že v preteklosti, pri če-
mer bi v tem primeru Holding 
Slovenske elektrarne imel 
tričlansko upravo, v kate-
ri bi bil tudi član iz Posavja, 
hkrati pa bi razširili nadzorni 
svet iz šestih na devet članov 
tudi z nadzorniki iz Posavja. 
Usmeritev mora biti ta, da bi 
bili tudi v združenem podje-
tju tako regionalni intere-
si kot interesi različnih pro-
izvodnih virov uravnoteženo 
zastopani. Druga varianta pa 
je, da ostaneta stebra še na-
prej ločena, pri čemer se po-
vezujeta na ravni poslovnih 
funkcij. Če bo to sodelovanje 
potekalo uspešno in seveda 
v skladu s pravili konkuren-

Organizacijske spremembe v slovenski in posavski energetiki

Bodo v Ljubljani zrušili 
posavski energetski steber? 
POSAVJE – Kmalu po lanskih državnozborskih volitvah in nastopu vlade Boruta Pahorja so iz vladnih vrst zače-
li prihajati signali, da se slovenski energetiki, v mandatu vlade Janeza Janše razdeljeni na t. i. dva energetska 
stebra, oba sicer v državni lasti, obetajo spremembe. Te napovedi so še največ vznemirjenja povzročile rav-
no v Posavju, saj je ta (nesojena) pokrajina svojo identiteto zgradila tudi ali ravno na energetskih objektih, po 
novem združenih v okviru drugega energetskega stebra pod okriljem podjetja GEN energija s sedežem v Kr-
škem. Drugi steber predstavljajo energetska podjetja v okviru ljubljanskega Holdinga Slovenske elektrarne. 

ce, potem ni razloga, da bi 
stebra združevali. V kolikor 
pa do tega sodelovanja ne bo 
prišlo, pa je seveda logično, 
da se celotna slovenska ener-
getika združi, ker sta z vidika 

primerljivih evropskih podje-
tij tako prvi kot drugi steber 
pravzaprav mala palčka,“ je 
za naš časopis pojasnil go-
spodarski minister dr. Matej 
Lahovnik, ob direktorju Di-

rektorata za energetiko mag. 
Janezu Kopaču osrednji pro-
tagonist energetskih premi-
kov v Sloveniji.

Vizjak: Drugi steber 
preDramil konkurenco

Njegov predhodnik in neka-
kšen „idejni oče“ razdeli-
tve slovenske energetike na 
dva stebra, zdaj pa posla-
nec mag. Andrej Vizjak je 
odločno proti združitvi ste-
brov: „Ko smo pred leti v 
okviru prejšnje vlade usta-
novili podjetje GEN energi-
ja s sedežem v Posavju, smo 
dosegli vzpostavitev nove-
ga, konkurenčnega in neod-
visnega ponudnika električne 
energije iz trajnostnih, čistih 
in zanesljivih virov v Slove-
niji. Vzpostavili smo torej 

Termoelektrarna Brestanica je del drugega, pogosto 
imenovanega tudi posavskega energetskega stebra.

BREŽICE, BERLIN – Metalec kladiva Primož Kozmus (Atlet-
ski klub Fit Brežice) se je v ponedeljek, 17. avgusta, zno-
va in dokončno zapisal med največje slovenske športnike 
vseh časov. Natančno leto dni po osvojitvi zlate olimpij-
ske medalje v Pekingu je z metom, dolgim 80,84 metrov, 
zanesljivo premagal še konkurenco na 12. svetovnem pr-
venstvu v Berlinu. Srebro je osvojil Poljak Szymon Ziolko-
wski (79,30 m), bron pa Rus Aleksey Zagornyi (78,09 m). 
Prvi favorit, Madžar Krisztian Pars, je popolnoma pogorel 
in ostal brez medalje na četrtem mestu. 

Kako suverena je bila Kozmusova zmaga v finalu, ki ga je za-
znamovalo nenavadno veliko število neveljavnih metov, do-
kazuje dejstvo, da je zabeležil kar tri najdaljše mete tekmo-
vanja, poleg zmagovalnega v zadnji seriji še 80,15 metrov v 
peti in 79,74 metrov v drugi seriji. Svetovno konkurenco je 
prvi adut slovenske atletike, po rodu iz Presladola, deklasi-
ral za več kot poldrugi meter in osvojil prvo zlato za Slove-
nijo na atletskih svetovnih prvenstvih! 29-letnemu Kozmusu 
(30. rojstni dan bo praznoval 30. septembra), pred dvema 
leta drugemu na svetovnem prvenstvu v Osaki, tako v zbir-
ki odličij z velikih tekmovanj manjka le še medalja z evrop-
skega prvenstva, za kar bo imel priložnost naslednje leto v 
Barceloni, njegov velik izziv pa ostaja izboljšati 23 let star 
svetovni rekord. Danes dopoldan se v kvalifikacije skoka s 
palico podaja še drugi udeleženec prvenstva iz brežiških 
atletskih vrst Jure Rovan.

Iskrene čestitke Primožu Kozmusu in njegovemu trenerju 
Vladu Kevu tudi iz našega uredništva!

Komentar Primoževega uspeha objavljamo na strani 19.

Primož - svetovni prvak!
BREŽICE - V Vinu Brežice že 
od 11. avgusta stavkajo in 
šele peti dan stavke so doča-
kali novega direktorja Rober-
ta Špilerja iz konkurenčne-
ga podjetja S.M.A. iz okolice 
Celja. Vendar jim pred pri-
mopredajo dokumentacije ni 

želel obljubiti nič, niti ni dal 
zagotovil o izplačilih dveh za-
ostalih plač. Za naslednji dan 
dogovorjene primopredaje 
dokumentov ni bilo, saj se 
Špilerju, kot nam je sam de-
jal, ni odzval njegov predho-
dnik in še vedno lastnik pod-
jetja Mihajlo Čule. Ta pred 
delavce ni stopil že nekaj me-
secev. 

V sredo zjutraj so se po pred-
hodni najavi stavkajočim s 
Špilerjem v podjetju oglasi-
li predstavniki Coca Cole, da 
odpeljejo napolnjene zaloge v 
vrednosti okoli 50 tisoč evrov. 
Stavkovni odbor je po posve-
tu s pravniki s tem soglašal, ni 

SPEEDWAY 
V SLOVENIJI

Speedway in Slovenia

Posebna spominska 
zbirka
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ali 
oškodovanje?

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

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 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 (18/2009) bo izšla v 
četrtek, 3. septembra 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
26. avgust.

Ko so kostanjeviški občinski 
svetniki za datum občinske-
ga praznika izbrali dopustni-
ški 16. avgust, je bilo na ta 
račun slišati kar nekaj po-
mislekov, vendar je množič-
na udeležba tako domačinov 
kot gostov, med njimi omeni-
mo še župana pobratene Lju-

bljane Zorana Jankovića, 
dokazala, da se je občinski 
praznik dobro vsidral med 
približno 2500 občank in ob-
čanov najmlajše posavske 
občine, nastale na podlagi 
29. januarja 2006 izvedene-
ga referenduma o odcepitvi 
od občine Krško. Manj kot o 
tem, kaj so in česa niso po-
storili v minulem letu, je bilo 
na prireditvi govora o tistih, 
ki so tako ali drugače pripo-
mogli h kvaliteti življenja v 
občini, v zahvalo za svoj pri-
spevek pa so se jim oddolžili 
z občinski priznanji. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac je na predvečer občin-
skega praznika, ki ga praznujejo 16. avgusta v spomin na prvo listinsko omebo Kostanjevice na Krki kot 
mesta v letu 1252, potekala slavnostna seja tamkajšnjega občinskega sveta. S strani domačinov in go-
stov dobro obiskano prireditev sta zaznamovala kvaliteten kulturni program ter podelitev občinskih pri-
znanj, poleg Gorana Milovanoviča kot predstavnika gostitelja ter župana Mojmirja Pustoslemška pa je 
udeležence nagovoril slavnostni govornik, evropski poslanec Zoran Thaler.

Župan Mojmir Pustoslemšek 
je letošnje najvišje občinsko 
priznanje, ključ mesta in naziv 
častni meščan, podelil slikarju 
in grafiku Bogdanu Borčiću, ki 
je že več kot pol stoletja ne-
ločljivo povezan s Kostanjevi-
co na Krki, predvsem pa z Ga-
lerijo Božidar Jakac, kateri je 

med drugim poklonil svoj ce-
loten grafični opus. Borčić je 
v zahvalnem govoru Kostanje-
vico na Krki označil za „mesto 
kulture v pravem smislu bese-
de in mesto dobrih ljudi“. Ko-
stanjeviški zlatnik je župan za 
uspehe pri delu, ki so pripomo-
gli tudi k prepoznavnosti me-
sta, podelil gostilni Žolnir, v 
imenu katere sta ga prevze-
la zakonca Fanika in Otto Se-
všek, kostanjeviške srebrnike 
pa dolgoletni aktivistki Rdeče-
ga križa Stanki Černoša Siko-
šek, članu društva vinogradni-
kov in društva domačih kolin 

Petru Luštku ter vodji pihal-
nega orkestra Toniju Homanu.

Evropski poslanec Zoran Tha-
ler je v slavnostnem govoru 
poudaril odločitev občank in 
občanov za samostojno pot v 
okviru lastne občine: „Vsi sku-
paj upamo, da bo to dejstvo 
pomagalo Kostanjevici, da na-
preduje in se razvija hitre-
je ter bolj v skladu z željami 
njenih prebivalcev.“ Izposta-
vil je naravne znamenitosti 
ter kulturne spomenike v ob-
čini, pa tudi ljudi iz zgodovi-
ne, ki so bili na tak ali druga-
čen način povezani s krajem. 
„Kostanjevica sodi med kultur-
na središča že več stoletij. Da-
našnji praznični dan je prime-
ren, da se skupaj spomnimo te 
bogate dediščine. Potrebno je 
ceniti svoje delo in delo dru-
gih, naših prednikov, ter na 
tej podlagi graditi tudi seda-

njost in prihodnost. Zelo veliko 
za družbeno in kulturno življe-
nje naredite občanke in obča-
ni sami. Z vašim sodelovanjem 
v raznih društvih in organizaci-
jah se opazi napredek občine. 
Za napredek le-te pa je vseka-
kor pomembno skupno delova-
nje in predvsem konstruktivno 
sodelovanje župana ter občin-
skih svetnikov in svetnic,“ je 
povedal Thaler. 

Kulturni program so na slove-
snosti prispevali kvartet kla-
rinetov Clarifour, dramski 
igralec Branko Jordan in tol-
kalistka Leticia Yebuah Sla-
pernik. Praznično vzdušje 
je pred prireditvijo pomagal 
ustvariti kostanjeviški pihal-
ni orkester, druženje na samo-
stanskem dvorišču pa so pope-
strile plesalke iz Harlekina ter 
tenorist Marko Železnik.
 Peter Pavlovič

Župan Mojmir Pustoslemšek je ključ mesta Kostanjevica 
izročil priznanemu umetniku Bogdanu Borčiću.

Ostali občinski nagrajenci, z leve: Peter Luštek, Otto 
in Fanika Sevšek iz gostilne Žolnir ter Stanka Černoša 
Sikošek, manjka Toni Homan.

Kostanjeviški mestni ključ 
Bogdanu Borčiću

Tožba tožnika Bojana Peta-
na je bila zavržena, ker le-
ta nima pravnega interesa za 
vložitev tožbe pri Upravnem 
sodišču. Upravno sodišče na-
mreč pojasnjuje, da tožnik ne 
more pravno veljavno zahteva-
ti svetovalnega referenduma, 
ker Zakon o lokalni samoupra-
vi ne vsebuje določbe, v skla-
du s katero bi bil Občinski svet 
lokalne skupnosti dolžan razpi-
sati posvetovalni referendum 
na zahtevo določenega števi-
la volivcev. 

Upravno sodišče zavrglo 
tožbo Bojana Petana
KRŠKO - V upravnem sporu, ki ga je sprožil Bojan Petan kot predstavnik predlagateljev posvetovalne-
ga referenduma za odlagališče NSRAO, je Upravno sodišče odločilo v prid Občine Krško. Ta je namreč 
od predlagateljev zahtevala, da pobudo dopolnijo tako, da se predlagani referendum razpiše za celotno 
območje občine in ne le za štiri krajevne skupnosti. Predlagatelji so zahtevo za dopolnitev pobude za-
vrnili in se v začetku junija pritožili na Upravno sodišče.  

Spomnimo, da je Občina Krško 
svojo zahtevo po razširitvi re-
ferendumskega območja ute-
meljila s pomembnostjo vpra-
šanja umestitve odlagališča, ki 
zadeva celotno območje obči-
ne in vse prebivalce, ne samo 
tistih, ki živijo v štirih mejnih 
krajevnih skupnostih, od koder 
prihajajo predstavniki zbirate-
ljev podpisov za referendum. V 
zvezi s tem je upravno sodišče 
zapisalo, da gre pri vprašanju 
odlagališč jedrskih odpadkov 
nizke in srednje radioaktivno-

sti prav gotovo za vprašanje, ki 
nima pomena zgolj za prizade-
te štiri krajevne skupnosti am-
pak širše.
»Ta odločitev občini Krško 
omogoča legitimno nadaljeva-
nje prizadevanj za trajno ure-
ditev vprašanja nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov,« 
sklep upravnega sodišča ko-
mentira župan Franc Bogo-
vič in dodaja, da so s tem dani 
pogoji, da se osredotočimo na 
najpomembnejše - na reši-
tev vsebinskih vprašanj. Sle-

dijo prizadevanja za uresniči-
tev sklepov, ki so jih svetniki 
sprejeli julija letos ob izdaji 
pozitivnega mnenja k odlaga-
lišču. Takrat so se namreč do-
govorili, da bodo v jesenskem 
času uskladili različne predlo-
ge rabe nadomestil ter določi-
li jasne kriterije o načinu deli-
tve. Hkrati je dana tudi osnova 
za pospešitev nadaljnjih pogo-
vorov glede realizacije razvoj-
nih projektov, zapisanih v pro-
tokolih med Vlado RS in Občino 
Krško.  Vir: Občina Krško

pa dovolil robe natovoriti, saj zaradi odklopljene elektrike in 
vode niso zagotovljeni minimalni pogoji varnosti pri delu, zato 
je slovenska podružnica multinacionalke pripeljala svoje de-
lavce. Stavkajoči so odločni, da po izteku roka za opravljeno 
primopredajo in predstavitev vizije podjetja, ta je bil včeraj 
po zaključku naše redakcije, vložijo zahtevek za stečaj, če ne 
bodo uresničene stavkovne zahteve. To je zanje edina rešitev, 
saj tako iz jamstvenega sklada dobijo tri plače, nato pa upajo 
na ponovni zagon dejavnosti. Direktor Špiler je dal vedeti, da 
v začetku ne bo zaposlil več kot pet delavcev od 98 zaposle-
nih, kar zanje ni sprejemljivo. 

Stavkajoči so razočarani in ne verjamejo, da se v državi lahko 
zgodi, da lastnik ne pride pogledat svojega lastništva in jim ne 
prisluhne, pravi prvi sindikalist v podjetju Janko Kržan. Zah-
tevajo izplačila plač za junij in julij ter del regresa, jubilejne 

nagrade in potne stroške. Delavci so od 3. avgusta, ko so druž-
bi odklopili elektriko, na rednem ali izrednem dopustu, minuli 
teden so podjetju zaprli še vodo. Vidnejše težave so se v Vinu 
začele letos spomladi, ko je lastnik ukinil domače blagovne 
znamke in vse artikle za trgovske blagovne znamke, delovala 
je samo linija Coca Cole, v juliju je ukinil še polnitev le-te v 
steklenke. Dolgovi družbe naj bi znašali do 8 milijonov evrov. 

Predsednik Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije 
Srečko Čater je vse pristojne pozval, da ugotovijo, kaj se je 
dogajalo v brežiškem Vinu, saj meni, da gre ali za veliko malo-
marnost ali za namerno oškodovanje. Pred Vinom so se zbrali 
tudi bizeljski vinogradniki s predsednikom Vinogradniško vinar-
ske zadruge Bizeljsko Janezom Šekoranjem, ki je ustanovila 
predhodnico Vina, takratni Slovin. Šekoranja trdi, da so edina 
slovenska zadruga, ki so po zakonu o lastninjenju ostali pra-
znih rok in poudarja, da ne gre samo za propad podjetja, tem-
več okoli tisoč vinogradniških družin in celotne regije. Samo vi-
nogradniki iz Bizeljskega in okolice so lani Vinu oddali za okoli 
120 tisoč evrov vina in ostali praznih žepov. Vino je v dobrih 
časih imelo 130 ha lastnih vinogradov, zdaj jih je okoli 17 ha. 

V Grajski kleti je ostala približno polovico arhivskih vin, okrog 
20 tisoč steklenic, saj je upnik iz Celja v avgustu odpeljal 
tako buteljke kot tudi celoten lanski pridelek, kar znaša okrog 
10.700 litrov predikatnih vin, del s cisternami vred ter del že 
ustekleničenih dveh ledenih vin in suhi jagodni izbor. Enolog 
Marjan Malus pravi, da prave evidence vinskega arhiva ni, saj 
je lastnik Čule imel ključ in vina sproti odnašal. Malus je pritr-
dil, da je okrnjen arhiv vin, predvsem pa so ostali brez nove-
ga letnika. „Vina novega letnika so bila vzorčena in že dobila 
visoke ocene na radgonskem ocenjevanju, nekatere celo veli-
ko zlato medaljo, pa ni ostalo niti kapljice več,“ je dejal Ma-
lus, ki pa je pritrdil, da bi bila škoda še večja, če bi bil upnik 
poznavalec vin. Izpostavlja sicer, da so v vinoteki ostale prve 
buteljke, napolnjene v posavski vinorodni deželi. Razočaran 
pa je, „saj smo se desetletja trudili zbrati vse najboljše iz po-
savske vinorodne dežele na enem mestu, zdaj pa je to priza-
devanje uničeno“. 
 Suzana Vahtarič 

Del stavkajočih, v ozadju upravna stavba, ki jo kličejo 
„stavba duhov“.

Vino Brežice: Malomarnost ali 
oškodovanje? nadaljevanje s 1. strani
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Darija Zajc, Bizeljsko: Imam 
šoloobveznega sina, nabavili 
smo že vse, samo naročeni uč-
beniki so stali čez 100 evrov, 
vse ostalo pa pride približno 
enak znesek. To je kar velika 
obremenitev za družinski pro-
račun, ob tem imamo še vrtič-
karja. Oba pa treba za novo 
šolsko leto še obleči, saj vse 
prerastejo. 

Tomaž Močivnik, Raka: Sin gre 
v drugi razred, nabavili smo že 
skoraj vse za šolo in znesek je 
160 evrov. Kupiti moramo še 
šolsko torbo in povsem pov-
prečna torba bo stala še 50 ali 
60 evrov. To je kar obremeni-
tev, saj sem trenutno zaposlen, 
a ne dobivam plače. Ne vem, 
kako je tistim, ki imajo dva ali 
več šolarjev. 

Anita Krajnc, Dobe: Potrebšči-
ne smo nabavili že na začetku 
počitnic na podlagi ponudbe, ki 
jo otroci prinesejo iz šole, kupi-
li smo tudi že zvezke in ostalo. 
Cene so zelo visoke. Imam dve 
šolarki, eno v četrtem razredu in 
eno prvošolko, in samo delovni 
zvezki so nas stali 180 evrov, za 
zvezke in ostalo pa smo dodali še 
60 evrov. Učbenike dobijo brez-
plačno v učbeniškem skladu. To 
se mi zdi kar velik strošek.

ANKETA

Marina Košar, Sevnica: Šol-
ske potrebščine za novo šolsko 
leto smo že nabavili, učbenike 
pa bodo otroci dobili iz učbeni-
škega sklada, ki deluje na šoli. 
Cene potrebščin so precej viso-
ke in glede na to, da imam tri 
šoloobvezne otroke, je znesek 
trojni. Moti me, da so nekate-
rim delovnim zvezkom dodani 
CD-ji, ki jih moram kupiti, če-
prav jih že imamo doma od sta-
rejšega, šoloobveznega otroka. 

c v e t l i ^ a r n a

•	{opki	in	poro~no	cvetje
•	aran`iranje	daril
•	 `alni	izdelki
•	urejanje,	vzdr`evanje,	

na~rtovanje	okolic

Kr{ko		 (na	Vidmu),	Tel.:	07/49	27	050
 pon.- pet.: 7. - 18. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8.-12. ure

Senovo	 Tel.:	07/49	79	336,	031	386	429	
 pon.-pet.: 7.30 - 18. ure, sob.: 7.30. - 15. ure, ned.: 9 do 12. ure

Nakup šolskih potrebščin
Do začetka novega šolskega leta je le še deset dni in star-
ši morajo v teh dneh poskrbeti, da bodo njihovi šolarji in 
šolarke imeli vse potrebne šolske potrebščine. Ali so to že 
storili, kako je s cenami in ponudbo, smo pobarali nekaj 
naključno izbranih staršev.

BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je v začetku avgusta 
prejela certifikat kakovosti v zdravstvu TEMOS, ki ga izdaja 
nemški vesoljski center (German Aerospace Center). Bolni-
šnica Brežice je tretja slovenska bolnišnica (ob Splošni bol-
nišnici Celje in Slovenj Gradec), ki je pridobila ta certifikat, 
na podlagi katerega bo uvrščena tudi na seznam bolnišnic, 
ki jih omenjeno združenje priporoča popotnikom, v prime-
ru da le-ti na svoji poti potrebujejo zdravstvene storitve. 
V obrazložitvi ob izdaji certifikata je združenje – poleg pre-
cej dobre opremljenosti bolnišnice (npr. operacijskih dvo-
ran, ambulant, kuhinje in sanitarnih prostorov) – še posebej 
izpostavilo visoko motiviranost zaposlenega osebja v bol-
nišnici, kar je še zlasti pomembno pri zagotavljanju zdra-
vstvenih storitev. 

Brežiški bolnišnici certifikat 
kakovosti v zdravstvu TEMOS

Občinski svetnik in član 
stranke SDS Tomaž Lisec je 
na Občino Sevnica naslovil 
javno pismo, v katerem spra-
šuje, ali se občini Sevnica op-
tično omrežje izmika? Zani-
ma ga tudi, ali ima Občina 
pripravljeno kakšno alterna-
tivo glede razvoja optičnega 
omrežja v sevniški občini ozi-
roma ali se predvidevajo ak-
tivnosti glede možnega sode-
lovanja z drugimi ponudniki.

Na Občini Sevnica pravijo, da 
se je Gratel v prvi polovici 
leta 2009 skladno s predho-
dnimi dogovori vključevalo v 

Se Sevničanom optično 
omrežje izmika?
SEVNICA - V letošnjem letu naj bi se v sevniški občini začela gradnja najsodobnejšega optičnega teleko-
munikacijskega omrežja, saj sta s tem namenom v lanskem decembru na sevniškem gradu podpisala po-
godbo župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor ptujskega podjetja Gratel Drago Štrafela. S pod-
pisom te pogodbe je Gratel pridobil služnostno pravico za gradnjo optičnega komunikacijskega omrežja, 
ki naj bi ob zaključku projekta leta 2013 pokrival 85 odstotkov občine. Ali se je gradnja začela ali osta-
ja samo pri svetlih obljubah in svečanem podpisu pogodbe? 

investicije, ki so se izvajale 
na območju mesta Sevnica in 
so jih izvajali različni izvajal-
ci (rekonstrukcija Drožanj-
ske ceste, Florjanske ulice, 
Šmarske ceste, Grič, Savska 
cesta, izgradnja CČN…), s 
položitvijo kabelske kanali-
zacije na nekaterih odsekih. 
Skupno je položenih blizu 8 
km kabelske kanalizacije. 
„Ker so se aktivnosti v za-
dnjem času upočasnile, so 
bili z investitorjem opravlje-
ni razgovori glede nadaljeva-
nja del in izvrševanja pogod-
benih obveznosti. V mesecu 
juliju nam je podjetje Gratel 

d.o.o. sporočilo, da zaradi 
gospodarske oziroma finanč-
ne krize v Sloveniji in EU ter 
finančne krize njihovega fi-
nancerja, do nadaljnjega in-
vesticij v Občini Sevnica so-
časno z drugimi projekti ne 
morejo izvajati. Financira-
nje izgradnje bodo na Grate-
lu rešili predvidoma do kon-
ca meseca oktobra. Občina 
Sevnica je investitorja ne-
mudoma pozvala, da posre-
duje pisno poročilo o stanju 
projekta izgradnje sekundar-
nega optičnega omrežja ter 
načrtu za nadaljnje izvaja-
nje del (gradnja sekundarne 

KK, individualnih priključkov, 
izvedba druge in tretje faze 
po pogodbi). Občina Sevnica 
bo vztrajala na izvedbi inve-
sticije v okviru določb pogod-
be,“ so zapisali v odgoru za 
naš časopis, dodali pa še, da 
je gradnja optičnega omrež-
ja tržna dejavnost, ki jo iz-
vajajo tudi drugi operater-
ji. V Občini Sevnica optično 
omrežje gradi tudi Telekom 
Slovenije, ki je od občine 
v skladu z zakonodajo tudi 
pridobil ustrezno služnostno 
pravico za izgradnjo. 

 S. Radi 

V Sevnici se kljub novogra-
dnjam soočajo z zavrnitvijo 
vlog. V vrtce je vključenih 
452 otrok, a so v Vrtcu Cici-
ban Sevnica zavrnili 18 vlog 
za 1. starostno obdobje ter 
v vrtcu pri OŠ Krmelj 29, od 
tega 10 najmlajših in 19 za 2. 
starostno obdobje, je zapisa-
la Maja Požun z oddelka za 
družbene dejavnosti na Obči-
ni Sevnica. V gradnji je nov 
osrednji Vrtec Ciciban, v ka-
terega naj bi se selili še le-
tos. S pričetkom obratovanja 
bo odprt še en oddelek za 1. 
starostno obdobje, v vrtcu 
pri OŠ Krmelj bo jeseni en 
nov oddelek za 2. starostno 
obdobje, iščejo pa tudi dol-
goročnejšo rešitev povečanja 
kapacitet. En oddelek več bo 
s septembrom tudi v vrtcu 
pri OŠ Blanca za 2. starostno 
obdobje, ki je že poln. Veči-
na zavrnjenih vlog bo rešenih 
z odprtjem oddelkov v Cici-
banu in pri OŠ Krmelj. 
Za šolsko leto 2009/2010 je v 
vrtce v Občini Brežice vpisa-
nih 781 otrok, v iztekajočem 
letu pa jih je bilo 672. Od-
delki so polni. Občinski svet 
je potrdil odprtje petih no-
vih oddelkov, in sicer pri OŠ 
Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob 
Krki in Dobova ter v vrtcu Ma-
vrica Brežice, sicer bi zavrnili 
vpis preko 70 malčkov. V vseh 
vrtcih razen pri OŠ Artiče so 
zagotovljeni prostori, ki jih 
šole opremljajo same. V Ar-
tičah pa so po besedah rav-
nateljice Vesne Bogovič ši-
ritvam vrtca v preteklosti že 
namenili tri šolske prostore in 
te možnosti več nimajo. Šola 
je povsem izkoriščena, saj so 
sami urejali podstrešja, da 
so dobili nadomestne šolske 
prostore. Z najemom prosto-

Posavski vrtci polni, 
letos novi oddelki 
POSAVJE – Vpis v vrtce v naših občinah se iz leta v leto povečuje in posavski vrtci so polni. Vse občine, 
razen Kostanjevice na Krki, z novim šolskim letom odpirajo nove vrtičkarske oddelke in razmišljajo o 
novih investicijah v vrtce. V lanskem letu smo v Posavju beležili povečanje rojstev, večjo vključenost 
otrok v vrtce pa je povzročila sprememba zakona o vrtcih, ki za drugega in nadaljnje otroke iste druži-
ne zagotavlja brezplačen vrtec. Širitev oddelkov pomeni dodatno zaposlitev vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev ter povečane mesečne stroške za predšolsko vzgojo v breme proračuna. V Sevnici imajo 47 
zavrnjenih vlog, prav tako so 41 vlog zavrnili v vrtcu Leskovec pri Krškem in tudi krški vrtci so polni do 
zadnjega kotička, o čemer smo že obširno poročali. 

ra v zasebni hiši v neposre-
dni bližini šole - najemnino 
bo kril proračun - so pridobili 
primerne prostore za oddelek 
1. starostne skupine. V teh 
prostorih so izvajali zasebno 
varstvo in prostor po ravnate-
ljičinih besedah nudi odlične 
pogoje za delo. Prav tako so 
ga že predstavili staršem, ki 
so z njim zadovoljni. Artiška 

ravnateljica že dve leti opo-
zarja na prostorsko stisko v 
vrtcu, kjer imajo trenutno za 
pet oddelkov in 95 otrok le 
troje sanitarij in tri umival-
nike. Z novim šolskim letom 
bodo imeli v vrtec vključenih 
114 otrok in prvič dva oddel-
ka za prvo starostno obdobje. 
Glede na tolikšno povečanje 
oddelkov na oddelku za druž-
bene dejavnosti Občine Bre-
žice predvidevajo, da bo po-
trebno v letu 2009 dodatno 
zagotoviti okoli 72.000 evrov, 
od tega 80 odstotkov za stro-
ške dela. 

V novem šolskem letu bo vr-
tec pri OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki obisko-
valo 92 otrok, kar je 8 več 
kot trenutno. Posledica ve-
čjega vpisa je predvsem v 
povečanem številu rojstev
v letu 2008, pravi višja sve-
tovalka za družbene dejav-
nosti Anita Krajnc. Vrtec bo 

poln in ni pro-
stih mest, no-
vih oddelkov pa 
zaradi tega ne 
bodo odpira-
li, zaenkrat za-
dostuje pet od-
delkov, in sicer 
po en oddelek 
prvega  in dru-
gega starostne-
ga obdobja ter 
tri kombinirane 
skupine. V leto-
šnjem letu po-
sebnih investicij 
v vrtec ne načr-
tujejo, pripra-
vljajo pa idejno 
zasnovo za širi-
tev vrtca.

Neznatno pove-
čanje vpisa v vrtce beležijo 
tudi v Radečah, iz lanskih 129 
na 137 otrok, kar je terjalo 
ponovno povečanje števila 
oddelkov, iz sedmih oddel-
kov na osem. V obeh enotah 
vrtca Radeče so oddelki pol-
ni. S pričetkom šolskega leta 
2009/10 bo odprt nov polo-
vični oddelek poldnevnega 
programa, to je za 12 otrok, 
ki se bo izvajal v za to prila-
gojeni učilnici v OŠ Marjana 
Nemca Radeče. Oddelke ši-
rijo postopoma, število vpi-
sanih pa se je od leta 2007 
povečalo iz 119 na 129 in le-
tos na 137 vpisanih otrok. V 
naslednjem letu naj bi imeli 
v Radečah pripravljene idej-
ne projekte in dokumentaci-
jo za izgradnjo novega vrtca, 
z namenom, da se pod eno 
streho združita obe trenutno 
dislocirani enoti, kdaj pa bo 
prišlo do gradnje novega vrt-
ca, pa še ni jasno. 
 Suzana VahtaričVesna Bogovič

Otroci v krmeljskem vrtcu
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Boštanjski 
prometni vozel

Vsakdo, ki se pelje iz sme-
ri Brežic ali Krškega pro-
ti Sevnici, naleti v delu Bo-
štanja na izjemno slabe 
prometne razmere. Reševa-
nje »boštanjske obvoznice« 
in ostalih prostorsko-pro-
metnih ureditev, ki se pred-
vsem vežejo na izgradnjo 
hidroelektrarn, ne poteka-
jo od včeraj, ampak imajo 
zavidljivo zgodovino. V že-
lji, da se zadeve premaknejo, sva skupaj s predsedni-
kom OO SDS Sevnica Tomažem Liscem naslovila na 
pristojna ministrstva poslanska vprašanja glede pro-
storsko-prometnih rešitev na tem področju. 

Zanimivo je, da se je problematika začela reševati še 
v časih bratstva in edinstva, saj je bila obvoznica Bo-
štanj načrtovana z državno uredbo v sklopu projek-
ta HE Boštanj že daljnega leta 1990. 20 let iskanja re-
šitev. S tem načrtom je bilo predvideno, »da se glavna 
cesta G1-5 rekonstruira na odseku od priključka za 
Kompolje do severnega priključka za Boštanj, od tu 
do mostu preko reke Mirne pa naj bi se prestavila na 
novo traso. Na obravnavanem odseku glavne ceste se 
zgradi novi priključek regionalne ceste za Sevnico ter 
podvoz pod železniško progo Trebnje – Sevnica.« 

Zapleteno, verjetno tudi drago. Pa malo brskam po pa-
pirjih, ki jih dobim v roke, skupni imenovalec pa za-
pleti v smislu »bi, ne bi«. Lokalna skupnost (posame-
zne KS in Občina Sevnica) ni našla skupne in enotne 
ideje, predvsem pa je šepalo sodelovanje z ostalimi 
»igralci«, kot so razna ministrstva, izvajalci, Infra. Iz 
Sevnice v Ljubljano so si pošiljali »nasprotujoče si si-
gnale« - enkrat je bila obvoznica prioriteta, potem so 
se iskale druge rešitve, prišlo je do ideje o mostu na 
Logu itd. KS Boštanj in občina sta zaradi odstopa od 
želje po obvoznici Boštanj z več dopisi različne držav-
ne organe pozvala, da se spremeni lokacijski načrt ob-
voznice, a rezervacija prostora je kljub temu še vedno 
ostala. Sprejeti so bili predlogi, da se varianta obvoz-
nice zamenja z varianto ob Savi, po kateri naj se izve-
de rekonstrukcija obstoječe ceste G1-5. Rekonstrukcija 
obsega izvedbo krožnega križišča in izven nivojsko kri-
žanje (podvoza) ceste in železnice. In zopet naslednji 
papir, ki kaže na zaplete. 

Krivda pa se vali - počasi, kot Sava iz enega na dru-
gi breg. Je boštanjska obvoznica še aktualna ali naj se 
prostorska rezervacija nameni za širitev stanovanj-
ske soseske in/ali širitev gospodarske cone? Torej še 
ena ideja - stanovanjske površine. Gotovo je lokaci-
ja zanimiva, Boštanj (predvsem pa mladi) potrebuje-
jo možnost za razvoj v tem lepem koščku občine. Posta-
vlja se vprašanje, ali je vložek v obvoznico smiseln, saj 
je preprek za njeno izgradnjo veliko: železniška proga, 
del rezervacije obsega tudi območje, kjer stoji uspešno 
podjetje Termoglas, pa tudi trgovsko podjetje Hofer 
je komaj odprlo svoja vrata. Ali je obvoznica zamuje-
na zgodba? Verjetno. Možna in verjetno smiselna reši-
tev je v ukinitvi rezervacije za obvoznico in spremem-
ba občinskega prostorskega načrta tako, da se prostor 
nameni stanovanjski in poslovni širitvi Boštanja ter 
ureditvi izvennivojskega križanja ceste G1-5 Zidani 
Most-Krško z železniško progo Sevnica-Trebnje. Podvoz 
je glede na prostorsko stisko (reka Sava, oddaljenost 
od krožišča) tehnično problematičen. Ponuja se rešitev, 
ki bi znatno skrajšala čakalno dobo cestnega prometa 
pred spuščenimi zapornicami, in sicer: most na Logu. 
Zelo optimalna rešitev za razbremenitev lokalnega 
prometa, a rešitev mora vsebovati tudi rešitev izvenni-
vojskega križanja na Gobovcih. 

Iščeš rešitve, pa naletiš na nove probleme. Izgradnja 
HE je (bila) idealna, a žal zamujena priložnost, da se 
tudi tu najde ustrezen odgovor in dogovor. Projekta 
HE Boštanj in HE Blanca sta skoraj zaključena, oblju-
be o mostu na Logu in ureditev prometa na Gobovcih 
pa se izmikata. Do kdaj? Čakanje na tretjo razvojno 
os ni rešitev, tudi izgovarjanje na recesijo ni prepričlji-
vo. Ko prebiram dokumentacijo, večkrat zasledim »ni 
bilo odziva občine«, dogovor ni bil formaliziran«,.. En-
krat bo potrebno presekati ta prometni gordijski vozel, 
se usesti za mizo, poiskati optimalne, smiselne in fi-
nančno vzdržne rešitve in na njih vztrajati in biti ak-
tiven, da ne bodo ostale samo na papirju. Veliko pro-
blemov, veliko možnih rešitev. Sodelovanje z občino 
Sevnica je ključno in upam, da bom s prijatelji iz OO 
SDS Sevnica lahko prispeval k rešitvam. Sevnica je 
lepa občina, zato je škoda, da manjši interesi uničuje-
jo skupen razvoj. Če rešitve ne bo, bo še vedno obvelja-
lo: »Uredba o lokacijskem načrtu za HE Boštanj je še 
vedno v veljavi, s tem pa tudi opredeljena namenska 
raba prostora«. Status quo in čakanje pred spuščenimi 
zapornicami pa ni rešitev.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Kakor že vrsto let so ob kra-
jevnem praznovanju v prosto-
rih železniške postaje Libna 
postavile svoja dela - vezeni-
ne, slike in glinene izdelke – 
na ogled članice Kulturnega 
društva Libna, zvrstili pa sta 
se tudi dve tradicionalni špor-
tni prireditvi, in sicer malo-
nogometno tekmovanje med 
ekipama poročenih in samskih 
krajanov, pri čemer so zma-
gali prvi, in balinarski turnir, 
na katerem se je letos pome-
rilo osem trojk - poleg trojk 
domačinov, ki so se tudi oki-
tili z naslovom zmagovalca, 
še trojke iz Krmelja, Novega 
mesta, Trbovelj in Krškega. 

Osrednji dogodek so v po-
poldanskih urah 15. avgusta 
zbrani krajani in gostje po-
svetili otvoritvi prenovljene 
cestne povezave in vzpore-
dne infrastrukture skozi na-
selje Spodnji Stari Grad. Po 
besedah skrbnice projekta 
obnove Damijane Dušak z 
Občine Krško so bili na 1800 

Praznični veliki šmaren 
v Dolenji vasi
SPODNJI STARI GRAD - Krajanke in krajani krajevne skupnosti Dolenja vas so 16. avgusta zaključili tridnevno 
krajevno praznovanje, ki ga obeležujejo v spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni na svoje do-
move ter na ostale žrtve iz območja krajevne skupnosti v tem obdobju. Hkrati se krajevni praznik navezuje 
tudi na veliki šmaren, ki ga vsako leto s praznično mašo obeležijo v tamkajšnji cerkvi sv. Marije. 

metrov dolgem odseku zame-
njani komunalni vodi, del vo-
dovoda, na novo postavljena 
hidrantna mreža, zamenja-
na celotna javna razsvetlja-
va, del elektro ter telefonskih 
vodov in vzpostavljena širo-
kopasovna povezava, cestišče 

pa razširjeno ter preplaste-
no. Vzporedno so na odseku 
od transformatorja v Sp. Sta-
rem Gradu do tamkajšnjega 
športnega centra uredili kole-
sarsko in sprehajalno pot. Ka-
kor je dejal ob otvoritvi nove 
pridobitve župan Franc Bo-

govič, je investicija znašala 
skupno 1,5 mio evrov, od tega 
je večina – dve tretjini sred-
stev - pridobljenih iz naslova 
evropskih strukturnih skladov.

Pridobitve in posodobitve, ki 
jih je blagoslovil videmski žu-
pnik Mitja Markovič, sta pre-
dala v uporabo župan Bogo-
vič in predsednik sveta KS 
Dolenja vas Branimir Vodo-
pivc, po prenovljenem ce-
stnem odseku in novo ureje-
ni kolesarski poti pa so se v 
družbi kolesarjev Rekreativ-
nega kolesarskega društva iz 
Krškega zapeljali tudi mla-
di domači kolesarji. V spre-
mljajočem kulturnem pro-
gramu sta nastopila domača 
pevska sestava Ljudski pev-
ci Ajda in ženski zbor Prepe-
lice, mladi harmonikar David 
Špegelj z Rožnega, citrarka 
Nataša Libenšek z Libne ter 
gostujoča folkloristi DKD Svo-
boda Senovo. 
 Bojana Mavsar

Franc Bogovič, Branimir Vodopivc in moderatorka 
programa Marinka Volčanšek pri rezanju otvoritvenega 
traku, pri čemer je predsednik KS  izrazil upanje, da 
bodo ob prazniku ob letu osorej predali namenu tudi 
večnamenski dom.  

KOPRIVNICA - Na veliki šmaren oz. na praznik Marijinega vne-
bovzetja krajevni praznik praznujejo tudi v Koprivnici. Pra-
znovanje se je dopoldan pričelo s slavnostno mašo, med ka-
tero je prepeval MePZ Antona Aškerca Koprivnica, po maši 
so bile pred cerkvijo stojnice z domačo obrtjo in srečelov. 
Krajani so se popoldan zbrali na Turistični kmetiji Vertovšek, 
kjer so potekal 12. vaške igre, na katerih je med šestimi so-

delujočimi ekipami zmagala ekipa Mladinske točke Veliki Ka-
men pred lovskim društvom Veliki Kamen in gosti iz Zabukov-
ja. Kot gost večera je udeležence prireditve v vlogi številnih 
politikov zabaval imitator Marjan Šarec. 
Predsednik sveta KS Koprivnica Peter Planinc je krajevni pri-
znanji podelil Milanu Dularju za sodelovanje v društvih ter 
nekdanjemu predsedniku KS Alojzu Bogolinu, zaslužnemu za 
številne projekte v krajevni skupnosti ter dolgoletnemu čla-
nu tamkajšnjega pevskega zbora. Sledil je še nastop Fonze 
in Hanze ter domačega mladega ansambla Od oka, nato pa 
še zabava ob glasbi ansambla Frančič.
  P. P., foto: J. Macur 

Krajevni praznik 
in vaške igre 

Krajevna nagrajenca s predsednikom KS Petrom 
Planincem, županom Francem Bogovičem in predsednico 
TD Koprivnica Sonjo Bračun

Koprivniške vaške igre so sestavljene iz zanimivih 
disciplin (fotogalerija na www.posavje.info).

VELIKE MALENCE - V organizaciji Moto kluba Škorpijon so se 
tudi letos, že 17. zapored, na motorističnem srečanju na Veli-
kih Malencah zbrali vozniki in ljubitelji jeklenih konjičkov. Na 
tridnevnem srečanju, ki je potekalo od 14. do 16. avgusta, so 
se obiskovalci poleg tradicionalnega blagoslova motorjev, klub-
skih moto iger in erotičnih šovov lahko prepustili panoramski 
vožnji z motorji ter poslušanju večernih koncertov. Organiza-
torji so namreč na oder poleg lokalnih glasbenih skupin Snow-
blind in Uranium Pills uspeli pripeljati še Mary Rose, Kose, XXX 
Rock Band in najbolj pričakovane, izvajalce motoristične ‘’hi-
mne’’ Motorji, Divje jagode. Prireditve so se udeležili, poleg 
večine slovenskih motorističnih klubov, tudi moto klubi iz so-
sednje Hrvaške, srečanje pa so zaključili v nedeljo z dopoldan-
skim druženjem in ogledom okolice. S. U.

Že 17. moto zbor 
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BIZELJSKO – Ob godovanju sv. Lovrenca je na Bizeljskem pra-
znik, saj farna cerkev nosi ime tega zavetnika. Po slavnostni 
sveti maši v nedeljskem popoldnevu, ki jo je daroval brat 
tamkajšnjega župnika Vlada Leskovarja, Peter, so se farani 

zbrali na zabavi ob cerkvi, kjer so uživali ob glasbi in brez-
plačni pogostitvi, kar je za lovrenčevo uvedel župnik Leskovar. 
Domači vinogradniki so darovali vino, tako da je bilo tudi to 
zastonj, v župnijskem vinogradu pa so tradicionalno na roke 
dvignili klopotec. Tako vsako leto simbolno nakažejo vsem 
mnogoštevilnim vinogradnikom v kraju, da bo potrebno po-
staviti klopotce in se začeti pripravljati na trgatev. S. V. 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Planinsko društvo Polom Kostanjevica 
na Krki je s pohodom po okoliških hribih, ki se ga je 9. avgusta 
udeležilo nekaj deset pohodnikov, obeležilo desetletnico delo-
vanja. Planinstvo ima v Kostanjevici sicer že mnogo daljšo tra-
dicijo. Znano je namreč, da je v povojnih letih lastnica lekarne 
Emilija Fon vodila planinsko društvo ter z lastnimi in sponzor-
skimi sredstvi poskrbela za izgradnjo planinskega doma na Po-

lomu, ki je še vedno last društva. Njeno delo je nadaljevala Ve-
rena Kosjek, nit planinstva pa se je pretrgala po letu 1963, ko 
so zaprli omenjeni planinski dom. Peščica zanesenjakov je leta 
1999 znova organizirala planinsko društvo, ki danes pod vod-
stvom Franca Štokarja združuje preko 100 ljubiteljev pohodni-
štva in planinstva, v tem času pa je stkalo veliko vezi in prijatelj-
stev tako z društvi v soseščini in v Sloveniji kot tudi izven meja.
V lanskem letu so v društvu denimo izvedli 18 pohodov, ki se 
jih je skupaj udeležilo kar 590 pohodnikov, največ, kar 280, jih 
je bilo na jesenskem pohodu po čebularski poti skozi Krakovski 
gozd na Rako. Tudi letos je za njimi že vrsta pohodov, med dru-
gim so opravili tudi tradicionalna pohoda po cvičkovi poti in na 
Trdinov vrh, načrtujejo pa še turo na Triglav, ogled nacionalne-
ga parka Paklenica na Hrvaškem, oktobrski kostanjev piknik, no-
vembrsko čebularsko pot, ob koncu leta pa še tradicionalni po-
hod na Polom, po katerem društvo nosi ime. Tako kot vsako leto 
doslej so tudi letos izdali društveni bilten. P. Pavlovič

Račani obeležujejo krajev-
ni praznik v spomin na peda-
goga, publicista, čebelarja 
in sadjarja Martina Hume-
ka (1870 – 1943),  ki je do-
moval v Gradišču pri Raki, 
hkrati pa se praznik navezu-
je tudi na godovanje svetega 
Lovrenca, zavetnika tamkaj-
šnje župnijske cerkve. Kakor 
je dejal na osrednji priredi-
tvi predsednik Sveta KS Silvo 
Krošelj, so investicije, ki so 
v teku, gradnja novega vrtca, 
obnova in dograditev šole, 
izgradnja poslovno-stano-
vanjskega objekta v trškem 
kompleksu in dokončana ob-
nova zunanje podobe župnij-
ske cerkve - le prvi koraki k 
ustvarjanju nove in lepše po-
dobe kraja in celotne krajev-
ne skupnosti. Ti pa so pogoje-
ni tudi s složnostjo ljudi, zato 
je pomembno, kakor je v svo-
jem govoru poudaril raški žu-
pnik Franc Levičar, da kraja-
ni delajo drug za drugega, s 

SEVNICA - 2. avgusta se je poln avtobus članov in simpatizer-
jev SDS odpravil na celodnevni izlet v Lepeno, kjer je pote-
kala osrednja prireditev 15. spominskega gorniškega tabora 
dr. Henrika Tume oz. letnega tabora SDS v Lepeni. Prvo sreča-
nje prijateljev gora in demokratičnih vrednot je bilo že leta 

1994. Pobudo zanj sta oblikovala legenda slovenskega gor-
ništva dr. Tone Jeglič in predsednik SDS Janez Janša. Med 
gosti so bili še oba podpredsednika stranke Zvone Černač in 
Sonja Ramšak, evropski poslanec iz vrst SDS dr. Milan Zver, 
bovški župan in poslanec SDS Danijel Krivec ter mnogi drugi. 
Predsednik SDS je diplomantom in diplomantkam akademije 
Jožeta Pučnika in Nove politike podelil diplome ob zaklju-
čenem izobraževanju. Diplomo sta prejeli tud Vesna Povše 
in Franja Pavlič iz OO SDS Sevnica in tako uspešno prestali 
večmesečno izobraževanje. T. L.

Krajevna nagrajenca na 
Raki Vrhovškova in Bakšič
RAKA – V atriju raškega gradu so 6. avgusta pod večer krajani in gostje s podelitvijo priznanj Sveta Kra-
jevne skupnosti Raka za prispevek k razvoju krajevne skupnosti ter raškega Turističnega društva Lo-
vrenc za urejenost domačij, s kulturnim programom moške pevske zasedbe Lavrencij in s slikarsko raz-
stavo domačih likovnih ustvarjalcev Jožeta Šterka in Franca Češnovarja počastili krajevni praznik. 

tem pa za blagor vse krajev-
ne skupnosti. 

S svojim delom za dobrobit šir-
še skupnosti pa sta se izkaza-
la tudi dolgoletna predsedni-
ca Aktiva kmečkih žena Marija 
Vrhovšek z Ardra pri Raki ter 
član Planinskega društva Po-
lom, pevec in turistični akti-

vist Franc Bakšič s Cirja, ka-
terima je predsednik Silvo 
Krošelj ob tej priložnosti izro-
čil priznanji Sveta KS. Tradici-
onalno pa so ob tej priložnosti 
podelili tudi priznanja za ure-
jenost domačij, ki jih je pred-
sednik Turističnega društva 
Lovrenc Alojz Kerin letos iz-
ročil domačijam: Ribič z Dolge 

Rake, Držanič iz Celin, Peča-
rič s Smednika, Dangubič z Mi-
kot in domačiji Suša iz Zalok, 
najvišje priznanje z nagrado 
pa je šlo letos v roke domači-
ji Oberč z Brezja pri Raki, ki 
je po mnenju komisije najlep-
še uredila okolico doma in ga s 
sadovnjakom, čebelnjakom na 
preši, ribnikom, staro hišo in 
cvetličnimi aranžmaji najlep-
še umestila v prostor.

Sicer pa so prireditev, po ka-
teri je sledila pogostitev, po-
pestrile tudi članice Etno-
loškega društva Terica z 
Jelenika v preobleki grajskih 
gospa ter člani Čebelarskega 
društva Raka, ki so svoje de-
lovanje in izdelke predstavili 
na dveh stojnicah, vse zbrane 
pa sta pozdravila in nagovori-
la tudi podžupanja Ana Nuša 
Somrak in v imenu Turistične 
zveze občine Krško njen pred-
sednik Anton Petrovič.
 Bojana Mavsar 

Krajevna nagrajenca Franc Bakšič in Marija Vrhovšek v 
družbi predsednika KS Raka Silva Krošlja

Klopotec na lovrenčevo 

Dvigovanje klopotca

Nadaljujejo tradicijo 
kostanjeviškega planinstva

Pohodniki na štartu jubilejnega pohoda

Sevniški SDS v Lepeni

Sevničani na taboru SDS

V Tržišču nabavljajo novo 
gasilsko vozilo
TRŽIŠČE - V četrtek, 13. avgusta, je bila v prostorih Prosto-
voljnega gasilskega društva Tržišče podpisana pogodba za na-
bavo novega gasilskega vozila GVC 16/25. Člani društva so 
v skladu s planom nabave vozil in opreme pri Gasilski zvezi 

Sevnica pričeli akcijo zbiranja sredstev že pred sedmimi leti. 
Pri podpisu so bili poleg vodilnih mož tržiških gasilcev pri-
sotni tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik 
Gasilske zveze Sevnica Zvone Košmerl in poveljnik zveze 
Gašper Janežič. Pogodbo v višini 186.000,00 EUR sta podpi-
sala predsednik društva Janez Pungerčar in direktor podje-
tja Gasilska oprema iz Ljubljane Miloš Ulčar. Vozilo bo sku-
paj z nadgradnjo dobavljeno v mesecu juniju 2010, namenu 
pa bo predano ob 60-letnici aktivnega delovanja društva, ki 
bo v mesecu juliju drugo leto. 

Podpis pogodbe za nakup gasilskega vozila (vir: foto 
arhiv Občine Sevnica)

KRŠKO - 13. julija so na upravnih enotah začeli izdajati voz-
niška dovoljenja v obliki polikarbonatne kartice. Na Upravni 
enoti Krško so od  13. do 31.  julija prejeli 200 vlog za izda-
jo vozniškega dovoljenja v obliki polikarbonatne kartice, v 
prvem tednu avgusta pa še 60 vlog. Veljavnih vozniških do-
voljenj ni treba zamenjati takoj, pač pa najpozneje v dese-
tih letih od uveljavitve novega Zakona o varnosti cestnega 
prometa, to je do konca aprila 2018. Cena izdaje novega vo-
zniškega dovoljenja je 17,37 EUR, za podaljšanje veljavno-
sti vozniškega dovoljenja pa je potrebno odšteti 12,40 EUR.

Precej interesa za nova 
kartična vozniška dovoljenja

DEDNJA VAS - Vinogradni-
ško društvo Pišece na veliki 
šmaren praznuje, saj  tradi-
cionalno postavljajo „kle-
petec«. Postavili so ga v vi-
nogradu Mihaela Travnikarja 
s 1200 trtami v bližini cer-
kvice sv. Križ v Dednji vasi. 
Prvič so pišeški vinogradni-
ki klopotec, ki je last dru-
štva, dvignili leta 2005 v 
Blatnem, nato v Spodnjem 
Podgorju, pa Zgornjem Pod-
gorju in lani v Pavlovi vasi. 
Zmenili so se, da se ob tra-
dicionalnem dvigovanju klo-
potca vsako leto poveselijo v 
drugi vasi Krajevne skupno-
sti Pišece. V naslednjem letu 
ga bodo dvignili v Pišecah in 
tako zaokrožili prvi krog po-
stavljanja klopotca. Pred-

Že petič dvignili klopotec 

sednik društva Miha Plev-
nik je ob pozdravu zbranim 
okoli 45 vinogradnikom in 
vinogradnicam dejal, da naj 
bi postavljeni klopotec sicer 
preganjal ptiče, da pa je na-
men srečanja družaben. Na 
druženju s pogostitvijo, ki jo 

prispeva vinogradnik gosti-
telj, pa je po besedah mla-
dega predsednika lahko ve-
liko tem, saj so v letošnjem 
letu dočakali zaščito bizelj-
čana ptp, izpeljali tri sku-
pne pogostitve s turističnim 
društvom, skozi leto ureja-

jo vaški kozolec, kjer kot je 
dejal Plevnik, »manjkata le 
strop in podn«. Verjamejo, 
da bodo kozolec s skupnimi 
močmi uredili, in v njego-
vi kleti letos prvič pripravili 
društveno vino.
 S. V.

Zbrani pišečki vinogradniki in vinogradnice
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KRŠKO – V tem tednu se je pričela obnova Trga Matije Gubca 
na Vidmu oz. ploščadi pred krškim kulturnim domom. V sklo-
pu investicije poteka tudi ureditev spremljajočih prostorov 
tega osrednjega kulturnega objekta v občini. 

Zasnova ureditve predvideva delitev trga na dve smiselni celoti, 
in sicer na zgornji del, ki zajema več kot polovico površine in bo 
namenjen prireditvam, ter spodnji, javni del, namenjen sreče-
vanju in druženju. Zgornji del je kvadratne oblike in je umeščen 
med stopnišči pred kulturnim domom ter poslovnim objektom, 
ki skupaj oblikujeta amfiteatralne tribune – zato je pred zele-
nico hotela predviden pokrit prireditveni oder. Idejni projekt na 
sredini umešča fontano z vodnimi efekti in notranjo osvetlitvi-
jo, ob straneh pa zazelenitev z okrasnim drevjem in klopmi ter 
ureditev nižje razsvetljave. 
Spodnji del, zasnovan okoli zelenice z lipo, naj bi povečal utrip 
tega dela Vidma. Predvidena je dodatna zazelenitev relativ-
no velikega platoja okoli kipa Matije Gubca ter postavitev treh 
transparentnih nadstrešnic. Le-te naj bi služile posedanju spre-
hajalcev in omogočale postavitev stojnic ob različnih priložno-
stih. Različni nivoji trga bodo povezani s stopnicami in klanči-
nami, ki bodo omogočili tudi dostop invalidom. 
Obnovo izvaja podjetje Kostak, ki bo z deli zaključil predvido-
ma oktobra letos. Idejna zasnova ureditve trga pa je delo druž-
be Elite iz Krškega, ki opravlja tudi gradbeni nadzor nad izved-
bo investicije. V sklopu zunanje ureditve poteka tudi celovita 
obnova sanitarij za obiskovalce v pritličju Kulturnega doma Kr-
ško, ki bodo odslej prilagojene tudi gibalno oviranim osebam. 
Omenjeno obnovo opravlja družba SL Inženiring, ki bo z deli prav 
tako zaključila v prihodnjem mesecu in pol. 
Za izvedbo skoraj 370.000 evrov vredne investicije je Občina 
Krško pridobila tudi sredstva Službe Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko, ki bo investicijo sofinancirala v vi-
šini 244.000 evrov.    P. Pavlovič, foto: J. Macur

Enotni bi se tudi lažje upr-
li pritiskom velikih trgovcev 
in ostalih večjih odjemal-
cev, saj vinogradniki zaradi 
nizkih odkupnih cen ne po-
krijejo več stroškov pridela-
ve, kakovostno vino pa v ve-
čjih količinah ostaja v kleteh 
vse do nove trgatve. S temi 

besedami lahko povzamemo 
razprave na okrogli mizi, ki 
so jo ob raškem krajevnem 
prazniku pripravili 7. avgusta 
popoldne v Društvu vinogra-
dnikov Raka. Ti so na okroglo 
mizo že 5. cvičkovega večera 
povabili vinogradniška dru-
štva, ki so vključena v Zvezo 
vinogradnikov Dolenjske ter 
vse dosedanje kralje cvička, 
cvičkove princese in ambasa-
dorje cvička, ki si bodo v bo-
doče pod okriljem novo usta-
vljenega Cvičkovega dvora 
prizadevali še za večjo pre-
poznavnost cvička tako doma 
kot v tujini. Delujoči Cvičkov 
dvor, kakor je povedal pred-
sednik dolenjske zveze vi-
nogradniških društev Jože 

Na cvičkov večer srečanja 
„cvičkove gospode“
RAKA - Zgolj leporečenje in sklicevanje pridelovalcev cvička na zakonsko zaščito, kakor tudi ne trud, 
znanje in sredstva, ki jih vinogradniki vlagajo v obnovo vinogradov in pridelavo tega dolenjskega poseb-
neža, slednjih ne bo rešilo iz krize pri trženju in prodaji vina, v kolikor tudi dejansko ti ne bodo strni-
li svoje vrste in z enotnim nastopom na trgu in podpori pristojnih služb in inšpekcij preprečili trženje 
„kvazicvička“ tistim pridelovalcem, ki s pohlepom po zaslužku in z mešanjem nesortnih vin iz drugih 
vinorodnih območjih znižujejo kakovost in ugled temu vinu, kakor tudi njegovo prodajo. 

Žura, bo namreč lahko re-
šil marsikatero logistično za-
gato pri predstavitvi cvička 
na več istočasno potekajočih 
prireditvah po različnih kra-
jih, saj bodo to funkcijo ob 
aktualnemu kralju cvička in 
princesi lahko opravljali tudi 
že v preteklosti s tem naslo-

vom okiteni predstavniki, ki 
so si pridobili dovolj izkušenj 
in znanja na tem področju. 

Že pred omenjeno okroglo 
mizo pa so raški vinogradniki 
udeležence prireditve, med 
katerimi so bili tudi poslan-
ci in župani sosednjih ob-
čin, povabili k društvenemu 
cvičkovem hramu na Cirje pri 
Raki, pri katerem so v  bliži-
ni v letošnjem juniju zasaje-
ne potomke najstarejše vin-
ske trte z Lenta posadili še 
simbol slovenstva – lipo. Da 
bi ta simbol še podkrepili, 
so zasaditev zaupali prvaku 
Slovenske nacionalne stran-
ke Zmagu Jelinčiču Ple-
menitemu. Slednji je zdru-

žil pomen zasaditve lipe pri 
cvičkovem hramu z beseda-
mi: „Lipo smo posadili in mi-
slim, da smo ob tem izvede-
li nekaj zgodovinskih resnic, 
a glavne ne: pod lipo se ni le 
sklepalo (že v antičnih časih 
so sadili lipe na krajih, kjer 
so se zbirali starešine ob tako 

imenovanih vaških zborih 
‘‘consuetudo sclavorum’’ ali 
pri nas imenovani  „sloven-
ski pravdi“, praviloma v sre-
dišču vasi, zaradi česar nosi 
lipa simbol trdnosti skupno-
sti – op. p.), ampak se je po 
vsakem sklepanju tudi pilo. 
In mislim, da je to tista slo-
venska lastnost, ki se je ne 
smemo sramovati in je niko-
li ne smemo pozabiti. V Evro-
pi je pol kilavih, pol še bolj 
kilavih, tako da smo Slovenci 
tako ali tako najboljši. Zato 
bi bilo še lepše, da bi ob tej 
lipi, ki je sicer ne samo slo-
vensko in slovansko drevo, 
ampak kar srednjeevropsko, 
se pravi, da je Slovenija cvet 
Evrope nasploh, da bi tu zra-

ven čez čas, ko bo lipa malo 
bogatejša, posadili še kakšno 
vinsko trto več. Trta je tista, 
ki je najbolj žlahtna in še 
posebno v teh krajih. Cvičk-
ov hram je nekaj posebnega 
in cviček je nekaj posebne-
ga na vsem svetu. In cviček 
je tu doma...“. Še kar nekaj 

duhovitih in 
pikrih misli 
je Jelinčič 
ob tem po-
vedal, sicer 
pa je tako 
raškim vino-
gradnikom 
kot Zvezi vi-
nogradniških 
društev Do-
lenjske za-
gotovil svo-
jo podporo 
pri njiho-
vem delova-
nju in pri za-
vzemanju za 
sprejemanje 
ustrezne za-

konodaje na področju vinar-
stva in tudi tiste, ki se na 
pridelavo oziroma pitje vina 
posredno navezuje.

 Bojana Mavsar 

V bodoče bo imel aktivno vlogo pri promociji cvička 
celoten cvičkov dvor, poleg aktualnega kralja in 
princese (na sliki desno spredaj letošnja princesa Vesna 
Perko in kralj cvička Andrej Tratar) tudi dosedanji 
kralji, princese in vsi ambasadorji vina. 

Predsednik Društva vinogradnikov Raka 
Ivan Vizlar, v letošnjem letu imenovani 
ambasador cvička, ter prvak Slovenske 
nacionalne stranke Zmago Jelinčič 
Plemeniti pred obredom sajenja lipe

Petek, 28. 8. 2009 
• ob 20.00 na bazenu Radeče, Oranžna noč - samostojni ple-

sni koncert radeških mažoret z gosti
Organizator: KUD Mažorete RAP Radeče

• »DAN ROKOMETA« v športni dvorani Radeče Rokometni tek-
mi ob 17.30 in ob 19.30

Organizator: Rokometni klub Radeče 

Sobota, 29. 8. 2009 
• ob 14.00 pri žagi Celestina (odcep ceste za Svibno), Otvo-

ritev III. faze rekonstruirane ceste Jagnjenica - Svibno – 
Sela. Slavnostni govornik: Državni sekretar dr. Rado Genorio

• ob 15.00 na dvorišču OŠ Svibno Predaja novega gasilske-
ga vozila v uporabo. Slavnostna govornica: Ministrica za 
obrambo, dr. Ljubica Jelušič 

Organizator: PGD Svibno, KS Svibno, Občina Radeče

Nedelja, 30. 8. 2009
• ob 10.00 tekmovalna trasa pri Ribiškem domu, Tradicional-

ni POKAL SAVA
Organizator: Ribiška družina Radeče

Torek, 1. 9. 2009
• ob 16.00 v prostorih DI Radeče, ŠPORTNA DELAVNICA – Uče-

nje osnov pikada
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Sreda, 2. 9. 2009
• ob 16.00 v prostorih DI Radeče, DELAVNICA ROČNIH DEL – 

Učenje kvačkanja, vezenja,…
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Petek, 4. 9. 2009
• ob 16.00 v prostorih DI Radeče, PEKOVSKA DELAVNICA – 

Skrivnosti pekovskega mojstra
Organizator: Društvo invalidov Radeče

• ob 17.00 v prostorih OŠ Radeče, Občinsko šahovsko prven-
stvo

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sobota, 5. 9. 2009
• od 8.00 dalje na prireditvenem prostoru ob Savi, 9. Svetov-

ni festival praženega krompirja Radeče 
• ob 10.00 – povorka z godbo in mažoretami 
• ob 12.00 – slavnostna otvoritev 
• od 13.00 – Pozdrav praženemu krompirju – kulturno etno-

loški program s folklornimi skupinami, glasbeniki ter drugi-
mi društvi

• od 18.00 – Zabava z ansamblom Zasavci
Organizator: Društvo za priznanje praženega krompirja 

kot samostojne jedi, Občina Radeče, JZ KTRC Radeče, Tu-
ristično društvo Radeče

• od 9.00 dalje v športni dvorani Radeče, Mednarodno prven-
stvo v namiznem tenisu za rekreativce

Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

Nedelja, 6. 9. 2009
• ob 14.00 iz Svibnega (Bar na vasi), Pohod po gozdno turi-

stični zgodovinski učni poti Svibno
Organizator: TD Ostrovrharji Svibno

Ponedeljek, 7. 9. 2009
• ob 10.00 Srečanje članov Posavskega društva seniorjev 

managerjev in strokovnjakov v počastitev praznika Obči-
ne Radeče

• ob 12.00 v Domu kulture, Predavanje Mateje Kožuh Novak: 
»Reforme na področju pokojninskega zavarovanja« 
Organizator: Občina Radeče, Posavsko društvo seniorjev 

managerjev in strokovnjakov Krško

Torek, 8. 9. 2009 
• ob 16.30 na železniški postaji Radeče, Svečana otvoritev 

obnovljenega parkirišča 

PRIREDITVE V MESECU SEPTEMBRU – 
OBČINSKI PRAZNIK OBČINE RADEČE

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

s podelitvijo priznanj Občine Radeče in priznanj za najlep-
še urejeno hišo, kmetijo in krajevno skupnost

Organizator: Občina Radeče, Hortikulturno društvo Rade-
če, Gledališko društvo Radeče

Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 

49.000 
bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

Začela se je obnova 
Gubčevega trga

V minulih dneh je potekalo odstranjevanje dosedanje 
ploščadi pred kipom Matije Gubca.

DVORCE - Mladinski center Brežice že tretjič organizira tabor 
za Zoisove štipendiste, ki bo potekal od 21. do 30. avgusta v 
hotelu Čateški dvorec. Letošnji temi tabora sta zelena tehno-
logija na kmetiji in oblikovanje turistične kmetije, ki bosta 
združeni v skupen rezultat: trajnostni razvoj, rezultat pa bo 
maketa turistične kmetije. Vse rezultate in pridobljena znanja 
želijo tudi predstaviti občanom, zato bo v nedeljo, 30. avgu-
sta, ob 17. uri v Čateškem dvorcu zaključna prireditev tabora.

Tabor za Zoisove štipendiste
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(58)
Kot najstnica sem imela dol-
ge, rjave lase. Verjela sem 
v rock in bila prepričana, 
da je za pravo ljubezen tre-
ba malo trpeti. Biti malo 
obupan. Zapirala sem se v 
sobo, prižgala svečo, poslu-
šala glasbo in pisala dnev-
nik. Mislim, da sem do osem-
najstega leta popisala sedem, ali osem debelih zvezkov, 
ki sem jih polepila s slikami, vstopnicami, listki, ki sem 
jih dobila od kakšne simpatije, predvsem pa so bile stra-
ni popisane z gorečimi, strastnimi stavki. Vse sem jema-
la silno resno in tako predano zagovarjala svoja stališča. 
Gotovo nisem bila enostavna najstnica, ne vem, kako sta 
moja dva to zdržala. Kako sta me ubranila pred samo se-
boj. Imela sem tako veliko želja in hrepenenj, da bi lahko 
z njimi napolnila stolpnico. In čutila sem neverjetno od-
govornost do šole, tam sem bila res prizadevna. Kar pre-
več, mislim danes.

Moj brat Matjaž je bil glasbenik. Od kar se zavedam, ga 
vidim, kako igra kitaro. Tako lepo kitaro je imel in pre-
igraval na njej akorde. Tolikokrat sem ga poslušala, da 
sem melodije znala na pamet, da sem znala besedila, tudi 
angleška, čeprav zelo po svoje. Imel je dolge lase in igral 
v bendu. Nosil je džeki, ki je imela na hrbtni strani sliko 
Jima Morrisona. Zdelo se mi je, da je to najbolj kul stvar, 
ki jo lahko imaš. Zbiral je albume, long play plošče Bea-
tlov in zanje porabil svoj prihranjen denar. Preden sva v 
najini sobi, kjer sva imela rdeči pograd, zaspala, sva po-
slušala Beatle. Še ko sem že napol spala sem vedela, ka-
tera pesem sledi. Najraje sem imela pesem Hey Jude, ker 
se mi je zdelo, da poje o meni. Ker je Matjaž tako dožive-
to pripovedoval, kaj je dobra glasba in kdo so tisti, ki se 
jih splača poslušati, si niti drznila nisem poslušati Novih 
Fosilov, ali česa podobnega, ker sem imela občutek, da bi 
se mu izneverila. Za izbrano pot v glasbo, sem mu hvale-
žna še danes.

Še za nekaj sem mu hvaležna. Za knjige. Ki jih je bral na 
kilograme in mi jih puščal na nočni omarici, da sem ra-
zumela namig in se trudila skozi ruske avtorje, potem 
malo stokala, dokler mi ni kakšnih stvari razložil. Danes 
sem bogatejša za ves ta svet. Za Vojno in Mir in Brate Ka-
ramazove, za ljubezeni, ki sem jih predihala skozi Mateja 
Dolenca in Thomasa Hardyja. 

Zanimiv fant, ta moj Matjaž. Tih in zadržan skriva v 
sebi podtalnico igrivih, duhovith misli in besed, ki jih ne 
razdaja vsakomur. Ima čisto srce in milo dušo, v sinjih 
očeh pa neizrekljivo radoživost. Med ograjami najinega 
mesta sva jedla sladoled s tremi okusi na balkonu, kjer so 
naju pod nos žgečkale mamine petunje, ki sva jih mora-
la zalivati, ko sta starša odšla na dopust in imela glasbo 
tako na glas, da so sosedje prišli kdaj na vrata, ne zame-
rite nama. Bili so topli poletni večeri, ko mi je moj veli-
ki brat kazal, katero pot v hribih bomo ubrali in dobro ve-
del, da grem zraven samo zaradi njegove želje in Blaža, 
ki smo ga vzeli s seboj. Po poti, kjer so se mi šibile noge, 
sta mi ves čas govorila partizanske zgodbe, zavoljo ljube-
ga miru, ne grem v podrobnosti le teh. In mi tako olajša-
la pot skozi nevarne predele in sem še danes ponosna, da 
sem kam sploh prišla.

Ko je začel hoditi v službo, jaz pa sem bila še v šoli, mi je 
dajal denar, da sem se kupovala majhne stvari. Med nji-
mi svojo prvo šminko Samatha 17. Ki je imela svetleč, 
roza odtenek in okus, ki ga ne bom pozabila. 

In še nekaj ne bom pozabila. Najinih spremljanj Euro-
songa, ki sva ga redno točkovala in gledanja smučarskih 
skokov, v nedeljo, po kosilu, zraven katerih sva vedno za-
spala. In gneče zjutraj v kopalnici, ko smo vstajali sku-
paj oči, Matjaž in jaz in to imenovali GPG- »Gužva pred 
golom«. Še moja Neli danes ve, kaj to pomeni, ko izrečem 
to kratico.

Moj brat. Ki je v življenju dovolj prestal, da je previden in 
da je imel ljubeč objem, da je drzen. Ki ima dva viskokora-
sla sina, ki sta me prerasla v hipu in ženo, ki ima nalezljiv 
smeh in speče najboljši marmorni kolač, kar sem jih jedla. 

Čeprav je med nama avtocesta in veliko različnih izho-
dov, sva brat in sestra. Povezana z daljnim in prepletena 
z bodočim. Sva brat in sestra, ki poznata dom na Velikem 
Trnu, Velikem Podlogu, na Gubčevi in na Cesti 4. julija. 
Poznava najino stezo, na katero sva metala drobtine. Da 
bi vedno našla. Pot do drug drugega. Do doma. Do večera 
izpred tridesetih let, ko je ugašal glas Johna Lennona in si 
mi rekel:« Jutri pa modri album...«

Čeprav so nama nekateri pohrustali nekaj drobtin in 
nama na stezo nametali nekaj listja in trave... ni bojazni. 
Do najinega doma, do drug drugega, znava priti. Ker di-
hava isto srce.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

BREŽICE – Veteranke in veterani iz 27 od skupno 32 društev 
Gasilske zveze Brežice so za prizorišče letošnjega srečanja 
izbrali Kmečki turizem Hervol v Bukošku. Kot je poudaril 
predsednik Zveze Mihael Boranič, je delo veteranov zelo 
pomembno pri ohranjanju gasilske tradicije v občini. Leto 
2008 pa bo z zlatimi črkami zapisano v zgodovino gasilstva v 
Brežicah, saj je bila nabava avtolestve dosežek, ki odmeva 
tudi v širšem prostoru. Dejal je tudi, da je pred gasilce po-

stavljenih v organizacijskem in operativnem smislu vse več 
nalog, katerim pa so bili brežiški gasilci doslej veselej kos. 
Zbrane gasilce je pozdravil tudi brežiški župan Ivan Molan, 
ki je gasilcem obljubil nadaljnjo podporo, saj sredstev za-
radi zaostrenih gospodarskih razmer za njihovo operativno 
delo ne sme primajkovati, upa pa, da tudi sredstev za inve-
sticije ne bo potrebno zmanjševati.  S. M.

BRESTANICA – V praznični soboti je na gradu Rajhenburg po-
tekalo 12. državno prvenstvo harmonikark z diatonično har-
moniko, ki sta ga organizirala Turistično društvo Brestanica in 
Turistična agencija BooM Krško. Prvenstva se je udeležilo 20 
tekmovalk iz vse Slovenije. Kot poročajo s tamkajšnjega tu-

rističnega društva, je lanski naslov ubranila Kristina Pahor iz 
Kranja, obiskovalci pa so Tanjo Županc s Senovega izbrali za 
najprikupnejšo harmonikarko. S. V., foto: Jože Macur

POSAVJE - Člani društva stomistov ILCO Posavja so 12. 
avgusta organizirali  srečanje z mini pohodom do cer-
kve sv. Vida  nad  Čatežem, kjer so zvonili na zvon že-
lja in lepih misli ter se udeležili sv. maše, ki jo je vodil 
župnik Jože Pacek. Po spustu  so se okrepčali v bližnji  
zidanici, od tam pa so šli na turistično kmetijo Črpič-
Svetnik, kjer so imeli kosilo in ustvarjalne delavnice, 
poskusili pa so se tudi v igranju badmintona in ruskem  
keglanju. Za dobro voljo jim je igral novoustanovljeni 
trio  društva. Srečanja se je udeležilo 33 članov.

KRŠKO - Prireditev Poletni večeri v parku, ki jo organizirata 
JSKD - OI Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško, je 5. avgusta 
v ušesa prinesla romantične zvoke s pridihom Rusije. Potekal 
je namreč koncert ruskih šansonov v izvedbi skupine Ira Roma. 
Skupino sestavljajo Aleksander Guščin (violina, kitara), nje-
gova partnerka Irina Guščina (vokal, kitara), Uroš Rakovec 
(kitara, mandolina) ter Matija Krivec (kontrabas). Zakonca 

Guščin pri projektu Ira Roma z izvirnimi skladbami in aranž-
maji obujata rusko mestno romanco ali rusko lirsko pesem, ki 
temelji na osnovi tipične meščanske ljudske glasbe iz 19. in 
20. stoletja. Navedena glasbena zvrst, bolj znana pod imenom 
šanson, pomeni lirsko pesem ob spremljavi kitare oz. klavirja 
v tesni povezavi s folkloro.
V parku pri Valvasorjevi knjižnici se je glasbena skupina pred-
stavila z zanimivim repertoarjem originalnih skladb, ki so jih 
dopolnili z novimi aranžmaji, zraven pa je bilo moč čutiti velik 
vpliv gledališča in plesa, predvsem s strani pevke Irine. Kljub 
ne ravno veliki prepoznavnosti ruskih šansonov pri nas je glas-
ba z vzhoda privabila veliko obiskovalcev. Naslednji poletni 
večer v parku se bo zgodil 25. avgusta s pričetkom ob 19. uri. 
Začeli bodo z literarnim večerom Medana pred Medano, nato 
bo sledil še kvartet klarinetov Clarifour. S. Uršič

KAPELE - Praznik Marijinega vnebovzetja z istoimensko far-
no cerkvijo je Prostovoljno gasilsko društvo Kapele združilo s 
svojim praznikom in po 50. letih svečano razvilo nov prapor. 
Prvi kapelski gasilec, Franc Urek, ki društvo vodi že 22 let, 
je povedal, da so nanj pripeli 27 spominskih trakov daroval-

cev, ki so se jim zahvalili s steklenimi plaketami. Prapor krasi 
tudi 275 zlatih žebljičkov darovalcev. Nov prapor je stal okoli 
6 tisoč evrov, izdelali pa so ga v Vezenju Ercigoj v Ljubljani. 
Svečanosti PGD Kapele, ki je leta 2006 obeležilo 80-letnico, 
so pozdravili tudi predsednik tamkajšnje krajevne skupno-
sti Anton Cerjak, predsednik Gasilske zveze Brežice Mihael 
Boranič in kot slavnostni govornik župan Ivan Molan. Prapor 
je blagoslovil domači župnik Vlado Leskovar. Razvitje no-
vega prapora je potekalo ob nastopu skupine godbenikov iz 
Pihalnega orkestra Kapele. Po končanem uradnem delu pred 
gasilskim domom je za popestritev in tradicionalno veselico 
v Kapelah poskrbel ansambel Ptujskih pet.
 S. V., foto: Jure Urek

Brežiški gasilski veterani v 
Bukošku

S priložnostnim darilom so se spomnili nekaterih 
najstarejših članov, med njimi 80-letne Marije Kramžer 
iz Spodnje Pohance, ki se je v vrste gasilske vrste 
vključila pred 57 leti.

Poletni večer ruskih šansonov

Skupina Ira Roma se je predstavila v Krškem.

12. državno prvenstvo 
harmonikark 

Kapelci razvili nov prapor 

DAROVANJE KRVI V OBČINI KRŠKO

Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na 
drugo redno darovanje krvi v letu 2009, ki bo 

V PONEDELJEK, 31. AVGUSTA 2009,V LESKOVCU 
PRI KRŠKEM –V OSNOVNI ŠOLI OD 08. DO 12. URE.

» DARUJMO KRI – REŠUJMO ŽIVLJENJA«
Vljudno vabljeni!
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Posavska štipendijska 
shema 

Regionalna razvojna agencija Posavje je aprila objavi-
la javni poziv za vključitev delodajalcev v štipendijske 
sheme. Rok za prijavo je 31. avgust 2009. 

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem kadrovske-
ga štipendiranja. Na poziv se lahko prijavijo podjetja, s 
sedežem ali poslovno enoto na območju občin Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško ali Sevnica; imajo kadrovsko 
potrebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni perspektiv-
nosti, ter se zavežejo, da bodo štipendista zaposlili za 
najmanj enako obdobje, kot ga bodo štipendirali s pomo-
čjo posavske štipendijske sheme. Delodajalci, ki se pri-
javijo na javni poziv, v prijavi opredelijo izobraževalno 
strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo sošti-
pendirati v posavski štipendijski shemi. Na podlagi izka-
zanih potreb delodajalcev bo predvidoma v septembru 
objavljen razpis za štipendije, za tiste poklice in stopnje 
izobrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo. 

V posavsko štipendijsko shemo prispeva 30% sredstev za 
štipendijo delodajalec, 20% sredstev zagotovi občina v 
kateri ima delodajalec sedež ali poslovno enoto, preo-
stalih 50 % sredstev zagotavlja RRA Posavje s prijavo na 
razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Podob-
ne štipendijske sheme izvajajo po modelu posavske šti-
pendijske sheme po vseh slovenskih regijah, vendar je 
za delodajalce, zaradi vključenosti občin, posavska šti-
pendijska shema najugodnejša.

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

Podrobnejše informacije: ga. Nataša Šterban Bezjak, 
vodja projekta, RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, 
telefon: 07 488 10 51, elektronska pošta: natasa.
sterban.bezjak@rra-posavje.si.

IME S TRADICIJO

KOMUNALNE STORITVE

- Kanal TV pregledi odtokov (SIS EN 13508-2:EASY BAU)
- Sanacija kanalizacije brez izkopa
- Lokaliziranje kanala z Radio - Sondo
- Vodotesnost kanalizacije in spojev (SIST EN 1610)
- Odstranjevanje nevarnih odpadkov (ADR)
- Hišno in industrijsko čiščenje cevi iztokov in kanalov
- Čiščenje pod vodnim pritiskom
- Praznenje maščobnih oljnih lovilcev ter greznic
- Lokaliziranje vodovodne lekaže
- Odstranjevanje in rezanje betonskih oblog

041 630 454 tudi ob nedeljah in praznikih
internet: www.rohr-blitz.si, e-mail: rohr-blitz@siol.net

30
let

30
let

SEVNICA - Konec meseca avgusta bo zaključen javni razpis o 
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna Ob-
čine Sevnica za pospeševanje lokalnega gospodarstva v sev-
niški občini za letošnje leto. Iz občinskega proračuna je na-
menjeno odpiranju novih delovnih mest, za usposabljanje 
in izobraževanje zaposlenih, za subvencioniranje pogodbene 
obrestne mere, podjetniško svetovanje ter nastopanje na sej-
mih, na katerih podjetja predstavljajo svoje izdelke ali sto-
ritve, 250.000 evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko 
prijavijo samostojni podjetniki; mala, srednja in velika pod-
jetja; občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis 
v poslovni register Slovenije; podjetja, ki so pri pristojnem 
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Občina bo so-
financirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. S. R.

Nepovratna sredstva za 
pospeševanje lokalnega 
gospodarstva

konkurenco takratnemu mo-
nopolistu na trgu z električ-
no energijo Holdingu Sloven-
ske elektrarne (HSE), ki je 
do ustanovitve GEN energi-
je oskrboval 97 % slovenske-
ga trga. Vzpostavitev konku-
rence na energetskem trgu 
je končno rodila tudi pozi-
tivne posledice, ki jih v tem 
obdobju lahko čutimo vsi. 
Prepričan sem, da ne bi bili 
soočeni s številnimi akcijami 
pocenitve električne energi-
je za gospodarstvo in gospo-
dinjstva, če ne bi bilo usta-
novljene GEN energije in 
njene obvladovane družbe 
GEN-I, ki je pred tedni prvi 
zdramil »zaspane« elektro-
distributerje s cenejšo ele-
ktriko.“

Bogovič: cilj je 
Dokapitalizacija Hse 

Lahovnik poudarja, da so bili 
vsi ključni energetski projek-
ti v Sloveniji realizirani s so-
delovanjem obeh stebrov 
oziroma z akumulacijo ce-
lotne slovenske energetike. 
„Zavedamo se, da je tudi 
Nuklearno elektrarno Krško 
v preteklosti gradilo celotno 
elektro gospodarstvo in da je 
pomembno vire v energeti-
ki za posamezne investicije, 
kot je vlaganje v elektrar-
no Šoštanj, združiti. A ne vi-
dim razlogov, da ne bi hkrati 
ohranili tudi obstoječi drugi 
steber,“ na to odgovarja kr-
ški župan in poslanec Franc 
Bogovič, ki je na po njego-
vem mnenju (ne)premišljeno 
reorganizacijo slovenske in s 
tem tudi posavske energeti-
ke že spomladi opozoril s po-
slanskim vprašanjem, naslo-
vljenim na premierja Boruta 
Pahorja, pred kratkim pa mu 

je poslal tudi odprto pismo 
na to temo. „Bojim se, da 
predlagana namera snoval-
cev reorganizacije slovenske 
energetike sledi dvema cilje-
ma. Prvi predstavlja ponov-
no trženje slovenske ener-
gije, proizvedene v NEK, v 
okviru HSE, drugi pa želja po 
dokapitalizaciji HSE s pre-
moženjem NEK in zastavitev 
tega premoženja zavoljo in-
vesticije v izgradnjo šestega 
bloka elektrarne Šoštanj. Ta-
kšna reorganizacija bi v pri-
hodnjem desetletju v veliki 
meri preusmerila investicij-
ski tok v slovenski energetiki 
v šaleško dolino. Posledično 
bi se iz Posavja postopoma 
umaknile tudi poslovne in 
razvojne funkcije na podro-
čju energetike, kar je za nas 
nesprejemljivo,“ je odločen 
Bogovič.  

V Hse za, V gen 
energiji zadržani

Za mnenje o stališču do vla-
dnih načrtov smo povpra-
šali tudi direktorje vplete-
nih podjetij. „Poslovodstvo 
in strokovne službe Holdin-
ga Slovenske elektrarne smo 
trdno prepričani, da je Slo-
venija premajhna, da bi bilo 
smiselno in racionalno deliti 
slovensko proizvodnjo na več 
stebrov. Da nismo edini take-
ga mišljenja, je lepo razvi-
dno tudi iz primerjave ener-
getskih družb v Evropi, ki so 
praktično vse bistveno večje 
od vse slovenske proizvo-
dnje, pa še te se združuje-
jo in postajajo večje,“ nam 
je odgovoril generalni direk-
tor HSE mag. Viljem Pozeb 
in dodal še: „Z  združitvijo 
obeh stebrov bi lahko znižali 
proizvodne stroške in pove-
čali investicijsko sposobnost 
slovenske elektroenergetike, 

kar bi predvsem na dolgi rok 
ugodno vplivalo na oskrbo 
Slovenije z električno energi-
jo ter njeno ceno za končne 
uporabnike.“ Bolj diplomat-
ski je direktor GEN energije 
Martin Novšak: „Tako kot do 
sedaj si bomo v GEN energi-
ji tudi v prihodnje prizade-
vali uspešno izpolnjevati za-
stavljene strateške cilje, ki 
so naravnani podobno kot 
sodobne energetske politike 
v Evropski uniji. Pri tem sta 
specifičnost in samostojnost 
izrednega pomena za razvoj 
moderne energetske stra-
tegije, za razvoj lokalnega 
okolja in konkurenčnosti ce-
lotnega gospodarstva.“ 

Direktor Termoelektrarne 
Brestanica in Hidroelektrarn 
na spodnji Savi Bogdan Bar-
bič pa ob združevanju opo-
zarja na kršenje evropske 
zakonodaje in neizvajanje 
zavez, ki jih je Slovenija dala 
Bruslju in bodo sankcionirana 
brez odstopanj. „Slovenija 

se je na primer pred časom 
zavezala, da bo zmanjšala 
porabo izpustov CO2, pa se 
tega ni držala, zato smo lah-
ko pred kratkim zasledili, da 
bo potrebno plačati 80 mio 
EUR kazni za neizvajanje za-
vez. Vsak državljan Sloveni-
je bo torej plačal 40 EUR, kar 
je več, kot je povprečen me-
sečni račun gospodinjstva za 
električno energijo. Tako kot 
v tem primeru, bomo lahko 
kdaj kasneje plačevali tudi 
druge nepremišljene pote-
ze, zato je nujno pred vsakr-
šno spremembo organizacije 
energetike temeljito preuči-
ti prednosti, pomanjkljivosti 
ter posledice ukrepov, ka-
kršni koli že bodo, če sploh 
bodo,“ meni Barbič. Odgo-
vora prvega moža Nuklear-
ne elektrarne Krško Stane-
ta Rožmana zaradi njegove 
odsotnosti oz. dopusta nismo 
prejeli. 

vrtičkarstvo ali 
pretakanje Denarja?

„Zelo slabo je, če slovenska 
energetika deluje po princi-
pu vrtičkarstva, ker je za to 
enostavno premajhna in pred 
nami so preveč resni projekti, 
energija pa je ob hrani in vodi 
ključni strateški resurs,“ pravi 
minister Lahovnik, ki gradiva 
o morebitni združitvi stebrov, 
kot zagotavlja, ne bo poslal v 
vladno obravnavo, dokler se 
osebno ne prepriča, ali je so-
delovanje med stebroma mo-
žno. „V kolikor pa se izka-
že, da v slovenski energetiki 
ni pripravljenosti za sodelo-
vanje, potem bo treba to so-
delovanje vzpostaviti,“ jasno 
napoveduje Lahovnik in zago-
tavlja, „da bodo sprejete re-
šitve v prihodnosti zagotovo 
tudi v interesu posavskega go-
spodarstva.“  A Posavcev (za-
enkrat) še ni prepričal. „Bo-
jim se, da denar, ki nastaja v 
GEN energiji zelo mika novo 
energetsko oblast,“ načrte za 

t. i. superholding slovenske 
energetike, ki naj bi admini-
strativno združil GEN energijo 
in HSE, ocenjuje poslanec Viz-
jak. „Tako naj bi se pod krinko 
večje učinkovitosti pri ključ-
nih nacionalnih investicijah 
(blok 6 Termoelektrarne Šo-
štanj) pretočili denar iz GEN 
energije v politično določene 
projekte drugod. Sem zago-
vornik sodelovanja med ener-
getskimi podjetji v Sloveniji 
in širše, ampak na ekonom-
skih osnovah, ne pa na politič-
no izsiljenem združevanju.“  
Njegov kolega iz poslanskih 
vrst Bogovič pa upa, „bo vla-
dajoča struktura naš prostor 
prepoznala kot vrednega za-
upanja ne le za umeščanje 
objektov za proizvodnjo ele-
ktrične energije, temveč tudi 
za nadaljevanje in krepitev 
trženjske in razvojne funkci-
je v energetiki.“ 
 Peter Pavlovič

Bodo v Ljubljani zrušili 
posavski energetski steber? 

Skupina GEN združuje Nuklearno elektrarno Krško, Savske 
elektrarne Ljubljana, Termoelektrarno Brestanica in GEN-
I, trgovanje in prodaja električne energije, vključena pa 
je tudi v družbo Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Skupina 
je v lanskem letu ustvarila za 280,1 mio EUR prometa, od 
tega 51,9 mio EUR investicijskega potenciala. Daleč naj-
večji proizvodni objekt v skupini je Nuklearna elektrarna 
Krško, ki je imela v lanskem letu rekordno letno proizvo-
dnjo električne energije, in sicer 5.972 Gwh. Skupina GEN 
je preko GEN-I v letu 2008 prodala skupno 7.482 Gwh ele-
ktrične energije, od tega je bilo 1.700 GWh proizvedenih 
v proizvodnih enotah skupine, ostalih 5.782 GWh pa je ob-
seg trženja na mednarodnih trgih. 

GEN energija je pravni naslednik slovenskih vlagateljev v 
NEK. Podjetje je bilo ustanovljeno kot Eles Gen v juniju 
2001. Vlada RS je decembra 2005 potrdila razvojni načrt 
Eles Gen-a kot drugega ponudnika celovitih storitev na po-
dročju energetike, februarja 2006 pa se je Eles Gen s skle-
pom Vlade RS lastniško izdvojil iz Elesa in prešel v neposre-
dno državno last. Julija 2006 je Vlada RS v vlogi skupščine 
Eles Gen-a družbo dokončno formirala kot samostojno pod-
jetje s preimenovanjem v GEN energijo, d.o.o. S tem se je 
GEN energija iz finančne družbe preoblikovala v energet-
sko podjetje. Od julija 2005 je na čelu družbe Martin No-
však, ki mu mandat poteče naslednje leto.

Skupino HSE sestavljajo Holding Slovenske elektrarne kot 
obvladujoča družba, Dravske elektrarne Maribor, Soške 
elektrarne Nova Gorica, Hidroelektrarne na spodnji Savi, 
Termoelektrarna Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje, Pre-
mogovnik Velenje, HSE Invest, PPE Kidričevo kot pridruže-
na družba ter številna predstavništva in podružnice HSE v 
tujini (skupno jih je enajst). 

Holding Slovenske elektrarne je bil ustanovljen julija 2001. 
Vlada je holding ustanovila zaradi enotnega nastopa družb, 
ki holding sestavljajo, na tržišču pri prodaji električne 
energije, izboljšanja konkurenčnosti slovenskih proizvo-
dnih družb in izvedbe projekta hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Do pred kratkim sta poslovodstvo družbe sestavlja-
la dr. Jože Zagožen in mag. Viljem Pozeb, v začetku ju-
nija letos pa je Vlada poslovodstvo družbe okrnila zgolj na 
enega člana, generalnega direktorja mag. Viljema Poze-
ba. Nadzorni svet HSE je v začetku tega meseca za novega 
generalnega direktorja družbe za mandatno obdobje šti-
rih let izbral in imenoval Boruta Meha, ki bo funkcijo na-
stopil 15. septembra 2009. 

nadaljevanje s 1. strani
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PROIZVODNJA – JULIJ 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2009

KOEL - kurilno olje ekstra lahko
ZP - zemeljski plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 ZP 6 - 108 300 8,7 100 - -

PB 4 KOEL 15 350 113 400 100 100 0 2

PB 5 KOEL 22,1 350 95,3 400 15,6 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

1.419.615 28 14

Vodja projekta HE Blanca 
Sandi Ritlop pravi, da je le 
še vprašanje časa, kdaj bo 
elektrarna dobila uporabno 
dovoljenje in začela polno 
obratovati. Posebne otvori-
tvene slovesnosti naj ne bi 
bilo.

Zamudi pri urejanju akumu-
lacijskega bazena je botrova-
la predvsem sočasna gradnja 
sevniškega kanalizacijskega 
sistema in centralne čistil-
ne naprave. Na elektrarni 
so sicer že uspešno opravili 
strokovni tehnični pregled. 
Poteka še odprava manjših 
pomanjkljivosti, zaključuje 

Hidroelektrarna Blanca 

V kratkem iz poskusnega 
v redno obratovanje

se tudi dostava projektov iz-
vedenih del in preostale do-
kumentacije, ki je potrebna, 
da se upravni organ zaprosi 

za izdajo uporabnega dovo-
ljenja. Na elektrarni sicer 
potekajo le še manjša za-
ključna dela, delavci pa po-

časi pospravljajo gradbišče.
Zaključuje se tudi izgradnja 
ribje steze, prve tovrstne na 
spodnji Savi. Potrebno je le 
še dvigniti nivo vode v aku-
mulacijskem bazenu, da bo 
voda pritekla vanjo, nato pa 
bodo ribe imele prosto pot 
dol- in gorvodno mimo elek-
trarne. Težko pričakovano pa 
je tudi odprtje mostu tik ob 
elektrarni, ki je v času gra-
dnje služil le kot gradbišč-
ni most. Most bo skupaj z 
objektom HE Blanca pred-
met tehničnega pregleda in 
bo lahko uradno odprt sku-
paj z hidroelektrarno.
 P. Pavlovič

Ribja steza ob elektrarni

Po besedah predsednika sve-
ta Krajevne skupnosti Senovo 
Vlada Grahovca bodo v sklo-
pu del na navedenem ce-
stnem odseku v skupni dolžini 
1500 metrov, to je od križišča 
pod senovskim zdravstvenim 
domom oziroma od  gostišča 
Senica do odcepa za Brez-
je, izvedli razširitev cesti-
šča z ureditvijo dvostranskih 
pločnikov vse do pokopališča, 
od tam dalje pa bo urejena 
enostranska pohodna povr-
šina. Vzporedno z razširitvi-
jo cestišča bodo zgradili tudi 
oporne zidove in tri mosto-
ve, in sicer enega na Brači-
čevi ulici ter dva v Dovškem, 
nakar bo zamenjana tudi voz-
iščna konstrukcija. Na celotni 
trasi bodo zamenjali tako pri-
marne kot sekundarne saloni-
tne vode, zgradili fekalno in 

PODBOČJE – Tudi po veliki junijski otvoritvi obnovljene ceste 
v Podbočju še kar brnijo delovni stroji. Večletna celovita ob-
nova kraja se v celotnem naselju, razen ob že urejeni glavni 
cesti, nadaljuje z izgradnjo fekalne kanalizacije, vredne 900 
tisoč evrov, ob tem pa urejajo – zaenkrat sicer še blindirane 
– hišne kanalizacijske priključke. Zaradi 670 tisoč evrov, pri-
dobljenih iz evropskih razpisov, morajo biti dela končana že 
do konca tega meseca, do takrat pa bodo asfaltirane tudi še 
nekatere ulice. Dela izvaja domače podjetje Uni.
V jesenskih in zimskih mesecih si bodo krajani in krajanke 
lahko končno malce oddahnili od gradbiščnega vrveža, za na-
slednje leto pa je v Podbočju predvidena še izgradnja čistil-
ne naprave, na katero naj bi priključili še prebivalce nase-

lij Žabjek in Stari Grad. Pogovori za odkup zemljišča zanjo 
po besedah predsednika sveta KS Podbočje Darka Kodriča 
že potekajo, Niko Somrak z Občine Krško, ki skrbi za pro-
jekt, pa meni, da bo za čistilno napravo potrebno zagotovi-
ti še blizu milijona evrov, zato bodo spet poskušali pridobiti 
nekaj evropskih sredstev. 
Skupaj bo v obnovo Podbočja, ki se je leta 2006 pričela z ure-
janjem struge potoka Sušica, lani in letos nadaljevala z ure-
janjem infrastrukture in rekonstrukcijo ceste, zaključila pa 
se bo z izgradnjo kanalizacije najkasneje leta 2011, vlože-
nih več milijonov evrov, vas pa bo zagotovo ena najbolj kva-
litetno in tudi lepo urejenih v Sloveniji. P. P.

Na Senovem temeljiti 
infrastrukturni posegi
SENOVO – V začetku meseca julija so v družbi Kostak, ki je izvajalec del, začeli z deli na rekonstrukciji ceste 
Senovo – Dovško. Gre za prvo od skupno treh faz programa urejanja infrastrukture po krajevni skupnosti Se-
novo, za katerega bo v obdobju treh let občina Krško iz občinske blagajne zagotovila poltretji milijon evrov.

meteorno kanalizacijo, jav-
no razsvetljavo in optično po-
vezavo. Vzporedno že poteka  
izgradnja enega od treh mo-
stov na cestnem odseku Sre-

botno – Bohor, sicer pa naj bi 
bila prva faza rekonstrukci-
je cestnega odseka Senovo – 
Dovško zaključena do jeseni 
oziroma meseca novembra 

letos. V kolikor bo zima mila 
in če bodo uspeli uskladiti in-
terese tudi z ostalimi lastni-
ki zemljišč ob trasi, pa bodo 
lahko že letos začeli tudi z 
drugo fazo rekonstrukcije.

Kakor dodaja Grahovac, pa 
bodo dela na izgradnji in ob-
novi infrastrukture poteka-
la tudi iz naslova krajevne-
ga programa. Tako bo še letos 
zgrajen most v novo koloni-
jo, pričeli bodo z izgradnjo 
avtobusnega obračališča pri 
OMV,  pločnikov in javne raz-
svetljave na odseku Šercerje-
va ulica – Belo, nadaljevali z 
deli na cestišču Pot na Armes, 
asfaltirali odseka Jablance – 
Dobrova, Globoko – Jelša ter 
uredili več manjših odsekov 
javnih poti. 
 Bojana Mavsar

Dvostranski pločniki bodo bistveno prispevali k varnosti 
najmlajših udeležencev v prometu, saj se v neposredni 
bližini nahaja osnovna šola.

Gradbinci se bodo do konca 
meseca poslovili

Največje gradbišče je bilo v poletnih mesecih v t. i. 
Kočku.

SEVNICA - Na Savski cesti v Sevnici stoji Zbirni center za odpadke 
občine Sevnica. V njem je občanom omogočeno skozi celo leto 
brezplačno oddajanje komunalnih odpadkov, različnih kosovnih in 
nevarnih odpadkov... Sprejeti odpadki se v zbirnem centru sorti-
rajo in oddajajo registriranim zbiralcem oziroma predelovalcem 
posameznih frakcij komunalnih odpadkov v obdelavo, predelavo 

ali reciklažo. V letošnjem juliju pa so predstavniki Občine Sev-
nica in Komunale Sevnica na delovnem sestanku obravnavali po-
rabo okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaga-
nja odpadkov in podan je bil predlog, da se sredstva porabijo za 
razširitev zbirnega centra za odpadke v Sevnici. Komunala Sev-
nica bo pripravila idejni projekt širitve, s katerim bi postal zbir-
ni center še dostopnejši za uporabnike. S. R.

Zbirni center za odpadke v 
Sevnici v širitev?

Zbirni center odpadkov na Savski cesti v Sevnici 
postaja premajhen za vedno večje količine odpadkov.

BLANCA - Hidroelektrarna Blanca je še vedno v poskusnem obratovanju, čeprav bi v skladu s koncesij-
sko pogodbo morala redno obratovati že od junija. Vzrok za zamudo je še vedno nedokončan akumula-
cijski bazen za hidroelektrarno, zaradi česar bazena ne morejo napolniti z vodo do polne kote.

Na spletu že 
v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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BRESTANICA - 7. avgusta zvečer je na gradu Rajhenburg v 
Brestanici v organizaciji Kulturnega doma Krško koncertira-
la etno skupina Aritmija. Skupina v zasedbi Šemsudin Džo-
pa-Dino - akustična kitara, saz, Tilen Stepišnik - akustična 
in električna kitara, Janez Moder - bas kitara, Vasilij Cen-

trih - akustična in električna violina, Bor Zakonjšek - bobni 
ter Goran Radovanović - tarabuka izvaja glasbo, ki se nav-
dihuje v tradiciji balkanskih narodov - makedonske, bosan-
ske, bolgarske in romske glasbe. Naslanjajo se na akustično 
tradicijo kitar in violine, ki jo dopolnjujejo s progresivnim 
zvokom električnih instrumentov. Člani zasedbe igrajo v za-
sedbah znanimi izvajalci, kot so Jararaja, Sedef, Traja Bri-
zani idr. ter v številnih drugih zasedbah.

TRŠKA GORA - Mladi filmarji iz različnih držav so se tudi le-
tos med 1. in 8. avgustom mudili na Trški gori pri Krškem, 
kjer je potekala mednarodna mladinska izmenjava »Ne bodi 
neznanec«. Organiziralo jo je Društvo zaveznikov mehke-
ga pristanka oz. Luksuz produkcija ob podpori programa EU 

Mladi v akciji, European Cultural Foundation ter JSKD. Te-
den dni so se vrstile projekcije, predavanja in delavnice, ki 
so jih vodili mladi profesionalci iz sveta filma. Poleg glavne 
mentorice in pedagoške vodje Dženi Rostohar so sodelova-
li režiser Boris Petkovič, filmski snemalec Jure Černec ter 
montažer Jure Moškon. Udeleženci so spoznali proces na-
stajanja kratkih filmov, v okviru praktičnega dela pa posneli 
17 kratkih filmov, ki so jih predstavili na zaključnem večeru, 
oktobra pa se bodo z njimi potegovali za nagrade na Stran-
ger Festivalu v Amsterdamu. 
Letos je prvič vzporedno potekalo tudi usposabljanje za men-
torje, ki želijo voditi delavnice v mladinskih kulturnih in mul-
timedijskih centrih, kulturnih organizacijah, šolah ... Ti so 
preko predavanj in predvsem praktičnega dela spoznali pe-
dagoški proces in različne pristope k poučevanju intermedij-
skih vsebin. Usposabljanje je bilo del daljšega projekta »Me-
diji brez meja«, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Z njim 
želijo v DZMP usposobiti mlade, da bodo pridobljeno znanje 
učinkovito prenesli vrstnikom.  T. G.

BOŠTANJ - V okviru letošnjega praznovanja 500-letnice žu-
pnije Boštanj so potekala v tamkajšnji cerkvi Povišanja sv. 
križa, ki jo je začel leta 1853 graditi takratni župnik Ignacij 
Kutnar, obnovitvena dela. Notranjost cerkve so prepleskali 
in sedaj »žari« v zlatorumeni barvi, kar daje prostoru še ve-
čjo širino in veličino. Restavrator Marjan Šoštarič iz Celja je 
obnovil poškodovane stenske poslikave in kipe. Zasnovo za 

celotna pleskarska dela je izdelal Tone Zgonec iz Dolenje-
ga Boštanja. »Blagoslov in otvoritev bosta potekala 13. sep-
tembra,« je dejal župnik Fonzi Žibert, ki je zelo vesel, da so 
stvari stekle še bolje, kot je pričakoval. Ob tem je zelo hva-
ležen svojim župljanom, ki so s svojim delom ogromno pri-
spevali k obnovi, saj je cerkev dobila pred meseci tudi novo 
strešno opeko. Skupna vrednost vseh obnovitvenih del je pri-
bližno 38.000 evrov. Večji del sredstev za obnovo boštanjske 
farne cerkve bo krila župnija, del dobrotniki, sponzorji, bo-
štanjska krajevna skupnost in Občina Sevnica.
 S. R.

Z zunanjo prenovo cerkve smo 
pričeli junija 2008, dela pa 
smo uspešno dokončali do kra-
jevnega praznovanja. Skupna 
vrednost izvedenih del (ze-
meljska dela - sanacija teme-
ljev, drenaža in odvodnjava-
nje, sanacija fasade z grobimi 
in finimi sanirnimi ometi, ple-
skarska dela, sanacija venčnih 
zidcev na zvonikih, zamenjava 
pločevine, obnova strelovoda, 
namestitev mrež na oknih zvo-
nikov, zamenjava slemenjakov 
na celotni strehi cerkve idr.) je 
znašala 245.000 evrov.

Pred zunanjo prenovo je bila 
v letu 2007 do februarja 2008 
prenovljena tudi notranjost 
cerkve, vključno s povečavo 
kora, obnovo pnevmatskih or-
gel ter restavracijo baročnih 

SEVNICA - Salezijanski mladinski center Sevnica (SMC) že od 
leta 1992 pripravlja in vodi različne počitniške dejavnosti za 
šolarje, zadnjih šest let pa je tudi organizator brezplačnega po-
čitniške varstva predvsem za otroke prve triade osnovne šole. 
Letos so s počitniškimi dejavnostmi in z brezplačnim varstvom v 

SMC-ju pričeli 29. junija, zaključili pa bodo 28. avgusta. Za otro-
ke, ki jih je za varstvo potrebno prijaviti do petka pred začetkom 
tedna njihovega varovanja, skrbijo animatorji. Sprejem otrok v 
dnevno varstvo se začne ob 6. uri, nato otroci v sproščeni igri na 
vzorno opremljen igrišču SMC-ja preživljajo aktivno prosti čas do 
16. ure. Dnevno prihaja v varstvo do 20, včasih pa tudi več otrok. 
Tako je Salezijanski mladinski center Sevnica edina ustanova v 
sevniški občini, ki skrbi za vodene dejavnosti in varstvo otrok med 
poletnimi počitnicami, a poleg tega že od leta 1992 izvaja ob fi-
nančni podpori Občine Sevnica tudi Oratorij – poseben počitniški 
program, ki mu je dodana komaj opazna verska vsebina. »Letos 
smo se pogovarjali o sv. Frančišku Asiškem,« je povedal sevniški 
kaplan Boštjan Jamnik. Na letošnjem Oratoriju, ki je potekal od 
13. do 26. julija, je več kot 60 prijavljenih otrok sodelovalo v šte-
vilnih delavnicah, ki so jih vodili animatorji. Otroci so preživeli 
tudi nepozaben izlet v Ljubljano, kjer so si ogledali frančiškanski 
samostan, se popeljali z ladjico po Ljubljanici ter imeli piknik na 
Rakovniku. Posebno doživetje je bila tudi letos  noč v šotoru in ob 
tabornem ognju pri cerkvi sv. Rok na Svetem Roku nad Sevnico.                                                                                                                 
 Smilja Radi

DVORCE - Če pobrskamo po 
imenu panjska končnica, do-
bimo razlago, da je poslika-
na deščica, ki zapira čebelji 
panj kranjič. Najprej se je ta-
kšne vrste umetnost razvila 
na Gorenjskem in Koroškem, 
nato pa se je razširila še na 
celotno slovensko ozemlje. 
Najstarejše panjske končni-
ce segajo v sredino 18. stole-
tja, motivika je bila nabožna, 
kasneje se pojavijo prizori iz 
kmečkega vsakdanjega življe-
nja, pa tudi različne zgodo-
vinske uprizoritve. V dana-
šnjem času imajo panjske 
končnice le simboličen po-
men, predstavljajo pa etno-

Obnovitvena dela v boštanjski 
cerkvi

Notranjost cerkve Povišanje sv. križa v Boštanju bo 
popolnoma prenovljena ob praznovanju 500-letnice 
župnije Boštanj in 150-letnici farne cerkve.

Počitnice v SMC Sevnica

Igrišče pri SMC-ju v starem delu Sevnice je najbolje 
urejeno otroško igrišče v Sevnici, ki ima tudi travnato 
nogometno igrišče.

Prenova župnijske cerkve 
sv. Lovrenca na Raki

Tomšetove panjske končnice

Čebelar Tomše pri svojih poslikanih panjskih končnicah 
(Foto: A. P.)

Koncertirala Aritmija

Aritmija na grajskem odru (foto: Jure Urek)

Filmski tabor na Trški gori

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

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

KOMEDIJA POD ZVEZDAMI

ŠVEJK
posavsko-dolenjska premiera

igra: SAŠA KLANČNIK
nedelja, 30.8., ob 21. uri
GRAD RAJHENBURG

(Kulturni dom Krško v primeru dežja)

RAKA - V nedeljo, 9. avgusta, smo na Raki obhajali tradicionalno žegnanje ob godu sv. Lovrenca, ki so-
vpada s praznovanjem praznika KS Raka. Letošnje žegnanje je bilo še posebej slavnostno, saj je novo-
meški škof msgr. Andrej Glavan opravil slovesen blagoslov prenove zunanjosti cerkve.

orgelskih omar, ki po mnenju 
poznavalcev spadajo med naj-
lepše na Slovenskem. Notranja 
prenova je stala 125.000 evrov.

Večji del sredstev za prenovo 
smo krajani zbrali z organizi-
ranim zbiranjem prispevkov, v 
kateri je sodelovalo preko 700 

različnih darovalcev. Poleg la-
stnih sredstev nam je pristo-
pila na pomoč tudi Občina Kr-
ško ter nekaj sponzorjev, nekaj 
sredstev smo dobili tudi iz na-
slova denacionalizacije. Ob-
veznosti še niso v celoti po-
ravnane, upamo, da nam bo 
uspelo le-te poravnati v pri-
bližno letu dni. Tako pri no-
tranji kot pri zunanji prenovi 
smo izdali priložnostni bilten, 
kjer je nazorno prikazan potek 
del, objavljena pa so tudi ime-
na darovalcev. V zadnjih treh 
letih nam je uspelo temelji-
to prenoviti raško cerkev, na 
kar smo krajani zelo ponosni. 
Vsem, ki ste kakor koli poma-
gali, se iskreno zahvaljujemo.

 Gradbeni odbor 
 (zanj Anita Šiško)

Prenovljena raška cerkev (foto: J. Macur, fotogalerija 
na www.posavje.info)

grafsko zakladnico Slovenije. 
Obnove panjskih končnic se 
je lotil tudi čebelar Čebelar-
skega društva Krška vas Franc 
Tomše iz Dvorc, ki ima 55 pa-
njev. Obnavljal jih je pozimi, 
pri poslikavi pa mu je poma-
gal slikar Rajko Baškovič, ki 
je uresničil vse Tomšetove že-
lje in ideje. Ob klasičnih mo-
tivih se najdejo še lokalni mo-
tivi kot so brežiški vodovodni 
stolp, cerkev Sv. Vida , soto-
čje Save in Krke in še neka-
teri. Na čebelnjak pa je dal 
napisati SI SAPIS SIS APIS, kar 
pomeni Bodi moder kot če-
bela. 
 M. K. M. 
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Tukaj je poletje, čas dopustov in običajnih visokih tem-
peratur ter malo padavin. 

Želimo si, da bi imeli lepo, gosto in negovano trato ves 
čas, tudi poleti, ko večina ljubiteljev oz. lastnikov vrtov od-
potuje na daljši ali krajši dopust. V prispevku želim podati 
nekatere moje praktične izkušnje, ki jih imam pri negi lastne 
trate. Že zdavnaj sem se prepričala, da, če želim imeti lepo 
trato, potem moram imeti veliko znanja in izkušenj o biolo-
giji in negi trate.

Kaj je trata?
Trata je površina, kjer rastejo nizke trave, ki imajo la-

stnosti gostega razraščanja in prenašajo nizko košnjo. Glede 
na tip in uporabo trat so lahko v travnatem sloju  prisotna še 
nekatera zelišča, ki dajejo trati poseben čar (navadni rman, 
marjetica, plazeča detelja, poljski glavinec, travniška kadu-
lja, ivanjščica, nekatere zvončnice, timijan,…). 

Pomembno je, da ves čas rasti trate izvajamo redno in 
pravilno oskrbo in da ne pretiravamo z gnojenjem. Tako 
bomo posledično imeli zavidanja vredno trato tudi poleti, 
ko je čas dopustov. Zato redno izvajamo vzdrževanje trate: 
košnja, gnojenje, zračenje, odstranjevanje polsti, zalivanje, 
uničevanje plevelu in mahu, zatiranje talnih škodljivcev, zati-
ranje snežne plesni in obnova trate. 

Košnja
Že sama redna košnja vsaj enkrat tedensko bistveno pri-

speva k urejenemu izgledu trate, hkrati pa uničuje plevel. V 
času suše višino rezi naravnamo na 3 do 7 cm, sicer kosimo 
na višino 1,5 do 3 cm. Če redno kosimo, potem pokošeno 
travo ni potrebno pobirati s košem, kar omogoča samogno-
jenje trate. V primeru zamude pri košnji, pa je potrebno po-
košeno travo pobrati, da ne povečujemo polst in potrebo po 
zračenju trate. 

Gnojenje
Z gnojenjem nadomestimo hranila, ki smo jih s košnjo 

odstranili. Tu naj poudarim, da, če redno kosimo in pokoše-
no travo puščamo, s tem opravljamo sprotno zeleno gnoje-

nje, zaradi česar je potrebno manj gnojiti z ostalimi gnojili. 
Pravilno gnojenje s pravimi odmerki je zelo pomembno, saj 
vpliva na okrepljeno rast trave in posredno zmanjšamo rast 
plevela tudi v času poletja. Gnojenje z mineralnimi gnojili 
izvedemo prvič sredi pomladi (sredina aprila), drugič zgo-
daj poleti (v začetku junija) in tretjič zgodaj jeseni (v začetki 
septembra). Število in količina odmerka je odvisna od tal, kar 
pomeni, da na peščenih lažjih tleh gnojimo večkrat z manj-
šimi odmerki, na težjih tleh pa manjkrat z večjimi odmerki. 
Na senčnih predelih, kjer se sneg dolgo zadržuje, jeseni ne 
gnojimo zaradi pojava snežne plesni, še zlasti, če smo jeseni 
pustili previsoko travo. Okvirne potrebe po hranilih na 100 
m2 so do 3 kg dušika, do 5 kg fosforja, do 3 kg kalija in do 0,3 
kg magnezija. Vprašanje je ali lahko gnojimo tudi z organski-
mi gnojili; Da, na trgu je veliko kvalitetnih organskih gnojil, 
ki jih lahko uporabimo po navodilih proizvajalca. Zaželjeno 
je, da gnojenje nadomesti domač kompost, ki pa naj bo zrel 
in čist plevela ter ostalih škodljivih organizmov. 

Zračenje in odstranjevanje polsti 
Zračenje travne ruše izvajamo večkrat v sezoni, še zla-

sti na zelo obremenjenih tratah, kjer veliko hodimo. V ta 
namen lahko uporabimo prelopatne vile, ki jih zabadamo 
na večih mestih v rušo; nastale odprtine pa zapolnimo s 
peskom. Uporabimo lahko tudi vertikulator, ki temeljiteje 
rušo prezrači, uniči plevele, travo spodbudi k obnovi in od-
strani polst (ostanki košnje, suhih korenin,..); tla obogatena 
z organsko snovjo omogočajo številnim mikroorganizmom 
sprotno razgrajevanje organskih ostankov, kar preprečuje 
nastanek polsti.

Še posebej je pomembno, da zgodaj spomladi temeljito 
pregrabimo tratno površino s posebnimi grabljami, ki imajo 
ostre kovinske nože.Tako izrezane organske delce odstrani-
mo, v nastale odprtine pa nanesemo pesek s čimer poveča-
mo zračnost in propustnost z vodo. Zelo pomembno je, da 
po zračenju trato temeljito zalijemo. Nekaj dni po zračenju 
gnojimo z mineralnimi gnojili s poudarkom na dušiku, da 
pospešimo regeneracijo trate. 

Zalivanje
Trata, še zlasti v poletnih mesecih potrebuje tedensko 

do 20 l vode/m2. Zalivamo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj in 
nikakor ne v najhujši vročini, saj izzovemo šok trave. Pri za-
livanju namočimo do globine korenin, to je do 12 cm. Poletni 
meseci so najbolj kritični za ohranitev lepe, goste trate, saj 
lahko nepravilna oskrba oz. suša povzroči nekontrolirano 
rast plevela in nekaterih nezaželjenih trav. Takšna trata nam 
zagotovo ne bo v ponos. 

Uničevanje plevela in mahu
Najbolj učinkovita zaščita pred pleveli je stalna oskrba, 

še posebej redna košnja in dognojevanje. Herbicidi so zašči-
tna sredstva proti plevelom in  se jih izogibamo v obhišnih 
vrtovih, otroških igriščih in tratah za sončenje. Največji pro-

blem so nizki pleveli, ki jih z redno košnjo ne moremo od-
straniti, zato jih odstranjujemo mehansko oz. ročno z nožem. 

Mah se hitro razrašča na kislih tleh, kjer je senca, zastaja 
voda, pa tudi zaradi pomanjkanja ali preobilice hranil. Pojav 
mahu je največkrat tudi posledica neustreznega vzdrževa-
nja trate.  Da se izognemu mahu, mah zgodaj spomladi te-
meljito izgrabimo, uporabimo kemični pripravek, tla razki-
samo – apnimo, dognojimo s potrebnim hranilom – vendar, 
če nič od tega ne pomaga, potem je boljše, da se odločimo 
za kakšno primernejšo pokrovno rastlino ali pa ostanemo 
pri mahu, ki je zelo dekorativen, vendar pri nas še premalo 
cenjen. Ste že kdaj hodili bos po mahu? Poskusite, morda se 
odločite in v delu obhišnega vrta pustite rasti mah. 

Zatiranje snežne plesni
Snežna plesen (gliva Fusarium nivale) ogroža tiste tra-

te, kjer je veliko enoletne latovke, kjer so tla neprezračena, 
na senčnih predelih in zaradi pregnojenosti z dušikom v 
jesenskem času. Tako v jeseni gnojimo samo s kalijem, ne 
puščamo previsoke trave pri zadnji košnji in spomladi pre-
ventivno poškropimo z Baycor ali Tilt. 

Obnova trate
Je reden ukrep, s čimer zapolnjujemo manjkajoča me-

sta v trati nastalih zaradi odstranitve mahu, plevela, ožigov 
trav s pasjimi iztrebki ali izlitje goriva iz kosilnice, preve-
likih odmerkov mineralnega gnojila, prepogostega gaženja 
po isti poti ali igre otrok,… V ta namen prekopljemo ogolela 
mesta in jih prekrijemo s 3 cm plastjo mešanice dobre vrtne 
zemlje, šote ali gozdne zemlje, mivke in travnega semena. 
Povaljamo ali utrdimo z lopato in zalivamo do vznika. 

Običajno imamo problem tudi z ohranjanjem pestrosti 
trav, ki smo jih posejali, še posebej na podeželju. Iz eksten-
zivnih travnikov, ki niso redno košeni, veter travno seme 

prinese po zraku tudi na našo trato. 
Tako naša trata v nekaj letih po setvi 
dobi značaj trav iz okolice, če seveda 
redno ne izvajamo vsa opisana vzdr-
ževanja trate. 

Verjamem, da ima večina lastnikov 
obhišnih vrtov veliko veselja s svojo 
trato, zato nam bo tudi letos uspelo 
ohraniti lepo, gosto in zavidanja vre-
dno trata prav na vsakem vrtu. 

Štefanija Kos Z.
Šola za hortikulturo  

in vizualne umetnosti Celje 

Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja,
najprej prisrčna hvala za vse spodbude, če-

stitke, nove ideje in želje, ki jih na naše uredni-
štvo pošiljate ali drugače sporočate ob prvem 
tako velikem posavskem izboru najlepšega okra-
snega vrta in balkona. Iz vaših besed je jasno, da 
vam je poslanstvo tega izbora zelo blizu, kar nas 
še posebej veseli. 

Za vsako cvetlico, grmičevjem, skalnjakom, 
drevesom se skriva zgodba. Za zgodbami se 
skrivajo ljudje. Vi. V tej številki Posavskega ob-
zornika bomo na kratko pogledali izza cvetlic, 
balkonov in vrtov ter skozi zgodbe iskali ljudi. 
Na terenu je namreč nekatere izmed prijavljenih 
obiskala tudi naša, novinarska ekipa. Skozi pri-
jetno kramljanje smo še bolje spoznavali, koliko 
veselja in dobre energije vam vliva skrb za oko-
lico, nekaj drobcev iz povedanega objavljamo na 
teh straneh.

Nadaljujemo tudi z objavo zadnje skupine pri-
javljenih, ki so prijave oddali do začetka avgusta. 
Zbiranje prijav za izbor “Najlepši vrt in balkon 

Posavja 2009” smo za letošnje leto žal že zaklju-
čili, vse tiste pa, ki ste se še nameravali prijaviti, 
vabimo, da se nam pridružite naslednje leto. 

Marsikdo je tekom izbora že potožil, da mu 
lepa, negovana trata poleti pač ne uspe. Nekaj 
napotkov, da vam poletje s svojo vročino ne bo 
vzelo poguma, boste našli v prispevku strokov-
njakinje iz Šole za hortikulturo in vizualne ume-
tnosti Celje. Če ne za letošnje leto, pa bodo nasve-
ti zanimivi ter koristni za naslednja leta.

Naše druženje skozi te vrstice, slike in zgodbe 
bo trajalo vse do konca oktobra, manjkalo ne bo 
koristnih nasvetov za nego rastlin in praktičnih 
namigov za boljšo ureditev prostora. Ob zaključ-
ku izbora pa se že veselimo še enega prijetnega 
dogodka – velike zaključne prireditve z razglasi-
tvijo zmagovalcev in obilo presenečenji. 

Na prijetno branje, spoznavanje zgodb in lju-
di, ki se pogovarjajo kot vi, z jezikom cvetja.

Uredništvo 

Lepa negovana trata tudi poleti
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Vida Femec
Ko se nahajate v okolici Vidine hiše v Krškem, vas 
presenetijo številne različne rastlinske vrste. Gospa je 
sicer že upokojena, a se v njenem vrtu vidi, da je po 
izobrazbi diplomirani agronom. Vida sicer pravi, da 
skrb za rože ni nujno povezana s poklicem, saj ima ve-
liko ljudi povsem drugačnih poklicev čudovite vrtove. 
V Krško jo je pred 40-timi leti pot pripeljala iz dežele 
brez - Bele Krajine, natančneje Metlike, zaposlila se je v 
Agrokombinatu, zadnjih 20 let poklicne poti pa je de-
lala v vinarski inšpekciji. Ko jo povprašamo po najljubši 
roži, se zaradi razkošnih cvetov odloči za „bogenvili-
jo“, ki ravno ob našem obisku krasi vhod v hišo. Okoli 
hiše najdemo preko 40 korit najrazličnejšega cvetja, 
Vidin vrt krasita tudi ginko, v senčni legi skalnjak, že 
na pogled pa je opaziti veliko gozdnega rastlinstva, ki 
ga ima gospa posebej rada: „Veste, včasih se šalim, da 
bom v naslednjem življenju gotovo gozdar, ker imam 
gozd tako rada!“ Vida pravi, da je garač, a da človeku, 
ki nekaj počne z ljubeznijo, nič ni pretežko.

Franc Germovšek
Franc, po poklicu mizar, se je s Piršenbrega preselil 
v Krško vas leta 1972. Dve leti kasneje je že začel 
skrbeti za cvetlice na svojem balkonu in okoli hiše. Le 
komu ni prijetno, ko se po napornem delovnem dnevu 
vrne domov, v svoje varno cvetoče zavetje? Opravila 
glede rož si z ženo pravično porazdelita – za nekatere 
rože skrbi on, za druge žena. Nove ideje glede urejanja 
je Franc dobil med svojimi potovanji in v času, ko je 
delal v Agrarii. Nasmejan pravi, da rožam pripovedu-
je pravljice. Od doma gre vedno s težkim srcem, v 
strahu, da mu kakšno neurje ali druge vremenske ne-
všečnosti ne uničijo cvetja. Pokaže nam že 200 novih 
potaknjencev, božične kaktuse in vrtnice, stare 35 let, 
na katerih vedno zacveti veliko število cvetov. »Skrbim 
tudi za zelenjavni vrt,« pove in nam pokaže ogromne 
paradižnike. Rad ima tudi asparaguse, prvega je dobil 
od mame, ko se je poročil. Čeprav mu košnja trave, 
okopavanje in puljenje plevela vzamejo veliko časa, vse 
to vidi kot pomemben del življenja, ki se ga, pove, vsak 
dan znova in polno veseli.

Jozica Hupak
Jožica iz Gorenjih Skopic nam je zaupala, da je dan pred našim 
prihodom preštevala cvetlice ob svojem dvorišču. Naštela je nekaj 
več kot sto različnih vrst! Izredno všeč so ji orhideje, ki se smejejo z 
okenske police in gledajo naravnost proti cvetličnemu kotičku, kjer 
ob kanah, palmi, vrtnicah in natreskih preprosto pozabiš na skrbi. 
Rastline razporedi Jožica tako, da v vsakem letnem času nekaj cveti, 
jeseni tako posadi mačehe, spomladi trobentice, iz zemlje pa poku-
kajo tudi zvončki in kronice. Ob delu v brežiški bolnišnici vsak dan 
vestno skrbi še za svoj cvetoči vrtiček, pri čemer ji pomaga tudi mož, 
saj opravil okoli novega doma, kamor so se priselili pred nekaj leti iz 
Artič, ne zmanjka. Jožici menda uspe prav vsaka vrsta, ki jo prinese 
domov ali dobi za darilo, jo pohvali mož. Kako? Jožica se nasmehne 
in nam prijazno zaupa, da je »za to potrebno sicer veliko volje, ve-
selja do dela z rožami, 
ljubezni in nenazadnje 
pogovora z njimi,« 
in doda, da pa je kot 
pri vseh rečeh najbolj 
pomembno, da znaš 
uživati v majhnih stva-
reh in vsakodnevnih 
presenečenjih, ki ti jih 
rastline namenijo.

Marija Gašperin
Marija ima rada vsa živa bitja, poleg cvetja ji družbo dela 
tudi 13 let stara mačka, popazi pa tudi na hčerkinega 
psička. Rada ima pisano cvetje, za svoje balkonske prija-
teljice pa skrbi že vse od leta 1972, ko je prišla živet v 
Brežice. Na babičin balkon je ponosna tudi vnukinja, ki je 
navdušena, ko vidi, kako babici rože uspevajo. »Zmeraj se 
mi zdi, da je balkon čisto drugačen, če je v rožicah, kot pa 
če je brez njih. Veliko mi pomenijo. Vsako jutro, ko pijem 
kavo, se z njimi pogovarjam, saj pogovor gotovo pripo-
more k temu, da bolj bujno rastejo. Vsak teden jih malo 
zalijem z gnojilom, da dobijo svoje hranilo. No, vem, da bi 
imela lahko še lepši balkon, če bi bil vsaj malo večji in bi 
lahko naredila več kombinacij, predvsem bi uporabila več 
zelenja,« nam zaupa. Marija, ki je bila kot ekonomski teh-
nik zaposlena na Gozdnem gospodarstvu, meni, da bosta 
tako njena vnukinja kot vnuk nekega dne znala z rožami. 
Babico vnuk uči tudi dela z računalnikom, saj se Marija od 
nekdaj zelo rada uči novih stvari, predvsem pozimi pa rada 
reši tudi kakšno križanko. Ko jo povprašamo po nasve-
tu, pravi: »Za svoje najdražje, mednje spadajo tudi rože, 
moraš lepo skrbeti. Vsak si lahko ustvari tak kotiček na 
svojem balkonu, pa mu bo takoj lepše pri srcu.«

Anica Kodric
V Župeči vasi nas je pred hišo pričakala mama Anice 
in nas popeljala v vrtno uto, ki jo krasijo rože roza od-
tenkov. Ravno roza barva je Anici, ki se nam je kmalu 
pridružila, najbliže, pred časom pa je bilo njeno cvetje 
odeto v rdečkaste odtenke. Navdušenost nad cvetjem 
je prešla nanjo z očeta, ki je prav tako rad skrbel za ra-
stlinje in za katerega Kodričeva pravi, da mu je uspevalo 
prav vse, kar je zasadil ali posejal v zemljo. In ravno zato 
najbrž Anico, ki je zdaj invalidsko upokojena, v veselje 
spravlja pogled na cvetoč dom, zato se potrudi, da kljub 
bolezni čim več postori okoli hiše: „Vsi se jezijo, češ, 
da cele noči zalivam rože, ampak to me pač veseli že 
od nekdaj. Dokler bom lahko, bom to počela s srcem!“ 
Barvito cvetje, navihani mački, pes, njena družina, vse 
to ji daje nove moči in voljo, še posebej pa je ponosna na 
svojo trinajstmesečno vnukinjo, ki je med našim obiskom 
poplesavala naokoli z majhno zeleno kantico. „Mislim, 
da bo vnukinja prava vrtnarka, poglejte, saj se že zdaj 
komaj odlepi od rož,“ smeje doda Anica Kodrič. 

Dragica Kosovan
Veliko dela, a obenem veselja z rožami ima tudi Dragica z 
Jelš. Njen dan se prične že ob 5:10, ko vstane in gre v hlev 
k živini. Potem pregleda rožice in jim po potrebi dolije vodo. 
Odpravi se tudi v vinograd, kjer ima prav tako ogromno rož 
in kjer z možem skrbita za kar 1.300 trt. Na njeno cvetje 
so ponosni tudi sin in dve hčerki, vnuk in vnukinja, ki dobro 
vedo, koliko sreče mami vliva prav vsak cvet. Dragica rada 
tudi kaj speče, še posebno kruh, ali pa se odpravi v kraje, kjer 
je veliko – rož, kaj pa drugega! V Mozirskem gaju ali Volčjem 

va. »Na počitnice za dlje časa si sploh ne upam iti! Kdo bi skrbel za mojih 130 
surfinij, 85 bršljank in ostalo cvetje?« Ko se pogovarjamo z Dragico, ta, kljub 
popoldanski uri in veliko opravljenega dela tisti dan, še vedno kipi od energije. 
Pravi, da bi za svoje rastline naredila vse, tudi vstala sredi noči, če bi bilo treba. 
»Rože moraš imeti rad in jim dati jesti in piti, saj so tudi one živa bitja. Kot mi 
potrebujejo pozornost in spoštovanje,« doda. Ko jo ljudje sprašujejo po nasvetih, 
vse pojasni, a seveda praksa dela svoje, tako nam za svoje balkonsko cvetje doda 
še namig: »Do junija jih zalivam z gnojilom za zelenje in cvet, da gredo v dolžino, 
potem pa izmenično – enkrat za zelenje in cvet, enkrat samo za cvet – ko se v to 
rutino vpelješ, ti je lažje. Rožice pa pridno rastejo in cvetejo.«

potoku neizmerno uži-
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Štefanija Krzan
Štefanija z Bojsnega je rasla v ljubezni do cvetja, saj je s cvetjem 
dobro znal že njen stric. Izučena za tekstilnega tehnika se je na mo-
ževo domačijo priselila pred 15 leti, z možem in dvema otrokoma pa 
si delijo vse, delo, veselje, pa tudi skrb za okolico hiše. Hiše družine 
Kržan, ki jo marsikdo pozna po mizarskih izdelkih, v času cvetenja 
surfinij ne moreš zgrešiti, balkoni se šibijo pod cvetovi, gospodarica 
pa jih zna obdržati celo do novembra. Morda k temu pripomore tudi 
zalivanje z deževnico in toplo vodo iz ribnika, ki ga imajo na dvo-
rišču, da pa svoje balkonske lepotice Štefanija še dodatno zaščiti, 
ima vedno pri roki folijo, s katero jih ubrani opustošenja ob hudih 
nalivih. Štefanija, ki svoje rože „obišče“ na dan vsaj trikrat, pravi, 
da včasih, ko kdo povpraša po njihovi domačiji okoliške prebivalce, 
jih ti usmerijo s stavkom „Ne morete zgrešiti, tam so Kržanovi, kjer 
je polno rož...“

Marija Martincic
Okenske police, polne cvetja, in okolico bloka na Zdol-
ski cesti v Krškem, kjer živi Marija, pozna vsa soseska. 
Marija pravi, da ima cvetje zdravilno moč, da človeka 
napolni z energijo, zato ji ni težko, ko po osmi uri zvečer 
pride iz komunalnega podjetja, kjer je zaposlena, poprije-
ti še za nego rož. Včasih ostane zunaj še dolgo v noč, da 
populi plevel, ki vztrajno sili iz zemlje, vse zalije in uredi, 
čeprav pravi, da je več dela seveda spomladi. V Krško je 
Marija prišla pred 26 leti z Oštrca pri Kostanjevici. Naj-
prej je skrbela za rože na oknih, nato še za svojo malo 
gredo, ki sta jo skozi leta z možem razširila. Marija ima 
rada najrazličnejše cvetje, v veliko veselje pa so ji vrtnice 
vseh barv, ki s svojim bujnim cvetenjem razveseljujejo 
tudi mimoidoče. Pravi, da bo, v kolikor ji bo zdravje slu-
žilo, še dolga leta skrbela za cvetje, načrtuje pa že novo 
ureditev gredice, nakup lilij in vrtnic plezalk.

Jozica Ogorelc
»Kako je lepo!« prešine Jožico vsa-
kič, ko se zazre na svoj cvetoči trav-
nik in teraso na Trdinovi v Brežicah. 
Imeli smo srečo, da smo upokojenko 
tovarne pohištva ujeli doma, saj zelo 
rada potuje in je nenehno v gibanju. Že v službo se je z Malega Vrha 
vozila v Brežice s kolesom, sedaj pa za ohranjanje vitalnosti skrbi z 
redno telovadbo v Društvu invalidov. Veselje do dela z rožami izvira 
že od mladih let, le da takrat ni imela ne denarja ne časa, da bi svoje 
bivalno okolje zasadila s pisanimi cvetlicami. Danes pa iz trgovine 
vsakič prinese še kakšno rožo, pa čeprav je posadila že vse, kar je 
nameravala: »Nekje bom že našla prostor zanjo, si rečem.« Všeč so 
ji prav vse vrste rož, kar se barv tiče, pa so ji ljubši temni odtenki. 
Na terasi se bohotijo zmajeva krila, na travniku smreki in cipresa, 
od začimb pa goji rožmarin, ki pri njej cveti dvakrat letno. Prijatelji 
vzpodbujajo njeno skrb za rastline, prav tako njen mož, saj je tudi 
njemu všeč, da je okoli hiše urejeno. »Mislim, da je za vsakogar 
pomembno, da si zna urediti okolje ali prostor, v katerem biva. To 
je treba naučiti že mladega človeka, potrebno pa si je, v tem hitrem 
tempu, vzeti tudi čas za stvari, ki nas veselijo,« doda Jožica.

Rozika Perkman
Tik za cipresami na Trnski poti v Brežicah se nahaja dom Rozike, ki 
pravi, da je za rože ni nihče posebej navdušil, preprosto lepo ji je, 
če je okrog nje polno cvetja. Ljubeč odnos do rož pa sicer izvira že 
iz mladostniških let, ko je živela na Bizeljskem in že takrat skrbela 
za rožice. Mož, ki je bil v času našega obiska v službi, svoji ženi rad 
priskoči na pomoč pri zalivanju cvetlic, saj tudi on rad živi v cveto-
čem okolju. Begonije in zmajeva krila Rozika vzgoji doma, vodenke 
pa kupi, ker nima primernega mesta za shranjevanje čez zimo. Imela 
je tudi krasne lilije, a je čas njihovega cvetenja na žalost že  mimo. »Pogovor z rožicami 
se prične že zjutraj. Nato uredim in počistim vse potrebno, počakam moža, da se vrne iz 
službe, in skupaj odideva v vinograd.« Če ji čas dopušča, rada sede na kolo in se popelje po 
Brežicah, kjer živi od leta 1983, pred nekaj leti pa sta se z možem preselila iz bloka v hišo. 
Cvetje pri hiši priporoča vsakomur, ki ima na voljo vsaj malo časa in ljubezni zanj. 

Primoz Rueh
Tudi v središču Brežic človek najde oazo. Vrt, ki ga ure-
jata zakonca Rueh, je svet v malem, ki sta mu skozi leta 
posvetila veliko časa in ljubezni. Primož je vrt poimenoval 
»Park Magnolia« in ko stopite na zeleno dvorišče njihove-
ga doma, povsem razumete, kaj je temu imenu botrovalo 
– na vrtu je 5 vrst magnolij, ena izmed njih je stara že 35 
let, omamno diši po citrusih, njeni cvetovi pa se iz belih 
ponoči odenejo v fluorestenčno barvo. Primož 
nam zaupa, da sta z ženo rastline prinesla in do-
bila iz najrazličnejših krajev, zelo rada pa sta tudi 
potovala in si ogledovala botanične umetnosti v 
drugih državah. Vrtnice, dišeči les, kamelije, ha-
mamelis, posebej oblikovan bršljan, cedra so le 
utrinki okrasnega vrta, ki seveda potrebuje veli-
ko nege in urejanja. Primož, ki sta mu bili preda-
nost in umetniška žilica položeni v zibelko, nam 
oriše svoj vrt v začetku poletja: »Vrt je najlepši 
nekje od 10. aprila do junija, julija. Letos je cvetelo okoli 50 grmov vrtnic, na eni od teh, ple-
zalki, je bilo okoli sto cvetov!« Ptički pojejo, majhen park pa poleg mnogih trajnic preseneti tudi 
z ribnikom, kjer ne manjka vodnih prebivalcev. Ozirajoč se naokoli, ga povprašamo po kakšnem 
namigu, rad jih deli z nami: »Z rastlinami moraš čutiti, vedeti, prebrati, kaj jim odgovarja, kaj 
ti želijo sporočiti, da bodo lepše rasle. Je pa res, da se z izkušnjami in vsakim novim dnem učiš 
popravljati napake in ustvarjati pogoje, da ti pozornost bogato vračajo.«  

Dragica Špi ler
Tudi v Pleterjah pri Zdolah znajo ravnati z rožami! Dokaz za to je Dragica, ki je v te kraje pri-
šla pred 18 leti iz Maribora. Upokojena varuška in mati ene hčerke je vsakič vesela obiskov 
svojih sorodnikov s Štajerske, ki pri njej ostanejo teden ali dva. Odkar ji je umrl mož, jo čuva 
pes Bobi, družbo pa ji delajo prijateljice rože, ob katerih pozabi na vse, kar se ji je zgodilo 
slabega v življenju. Že v Mariboru je imela cvetje zelo rada, le da tam ni imela tako velikega 
balkona, sedaj pa ima rožice povsod okrog hiše in še eno manjšo cvetlično gredo dober 
lučaj stran. Od kod takšna ljubezen do rož? »Z rožami se je veliko ukvarjal moj oče, imel je 
dalije najrazličnejših barv. Ko sem ga opazovala, kako skrbi za njih, sem zares uživala in si 
hkrati pridobivala znanje o cvetlicah,« pove Dragica. Pri Dragici si oči spočiješ na gladiolah, 
bršljankah, vrtnicah in visoki cipresi, ki ji odlično uspeva, ker ima zanjo prav poseben recept 
– občasno njeno zemljo napoji s kavno usedlino. Ob tem se Dragica nasmeji: »Hja, tudi rože 
potrebujejo hrano in toplo besedo, ko popijem kavico, grem k njej in jo delim z njo,« toplo 
pripomni sogovornica. Špilerjeva domačija, ki je že prejela priznanje za urejenost, s pomladjo 
in cvetjem še posebej zažari. Dragica je ob objavi prijave v izbor v časopisu prejela veliko 

prijaznih besed, ki so ji najlepša spodbuda, da se 
bo še naprej po svojih močeh trudila negovati vsak 
cvet okoli hiše.

Nataša Sintic
Nataša nam je zaupala, da je z lju-
beznijo do rož rasla od majhnega 
in da ji urejena okolica pomeni ve-
liko, cvetje pa ji vliva energijo. Na 
Volovnik v krški občini, kjer ima 
družina Sintič danes svoj dom, je 
Nataša prišla pred 16 leti iz Bu-
šeče vasi. Takrat, se spominja, se 
je povsod, kjer sedaj lahko vidimo 
njihovo hišo, manjše kmetijsko 
poslopje, starejšo hišo in nego-
van vinograd, razprostiral gozd. 
Mati dveh sinov, ki sta zaljubljena 
v šport, je bila do odpuščanj dolgo zaposlena v Vipapu, nato se je zaposlila kot sobarica  
v Termah Čatež. Ko pride z dela, ji pogled na balkon, ki kipi od cvetja, nariše nasmeh na 
obraz. Z možem najrajše vidita, da je na domačem balkonu več različnih vrst cvetja in 
da vsakič preizkusijo kaj novega. Rože vseh vrst, barv in oblik Nataša opazuje tudi med 
sprehodi ali obiski tujih krajev: »Kamor koli grem, pogledujem proti balkonom, vrtovom in 
resnično drži, ogromno lepega lahko človek vidi!«
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Kot smo napovedali, v tej številki objavljamo še zadnjo skupino prijavljenih vrtov in balkonov za 
letošnji izbor »Najlepši vrt in balkon Posavja 2009«. 
Perkman Rozika iz Brežic je prijavila v izbor svoj vrt z imenom „Moje rože“, balkon Leskošek 
Gabrijele iz Mrzle Planine krasi ime „Najlepši pogled“. Tudi Mali Kamen je polepšan s cvetjem, 
da je temu tako skrbi med drugimi tudi Omerzu Lidija s svojim „Cvetočim rajem“. Glušič Ida iz 
Spodnjih Mladetič je v izbor prijavila svoj balkon z imenom „Rože moje veselje“, Martinčič Mari-
ja iz Krškega je prijavila vrt „Moje malo cvetoče razkošje“, Radanovič Milena iz Bojsnega pa svo-
jo pozornost posveča tudi balkonu z imenom „Balkon poleti“. Možič Alenka iz Ledine prijavlja v 
izbor vrt, ki ji pomeni predvsem „Sprostitev v cvetju“. Cvetoče pozdrave pa so nam v uredništvo 
poslali tudi iz Osnovne šole Globoko.
Najlepša hvala, cvetoč pozdrav nazaj, na ogled pa nekaj utrinkov omenjenih vrtov in balkonov!

Balkon poleti Rože moje veselje

Moje malo cvetoče razkošjeNajlepši pogled

Cvetoči raj

Šola v cvetju

Moje rože

Sprostitev v cvetju

- bogat darilni in poročni program,
- rezano cvetje in lončnice,
- zemlja, semena, gomolji, gnojila in vse vrste substratov,
- žalna dekoracija.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

● krovstvo, kleparstvo in vzdrževanje objektov
● hidro, termo in zvočne izolacije
● izdelava nadstrešnic, brunaric in vrtnih ut
● suhomontaža

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Ivan Hribšek s.p.

GSM: 041/323-003
hribsek.pis@siol.net

Tudi strokovna komisija Posavskega ob-
zornika za izbor Najlepši vrt in balkon Po-
savja 2009 je že začela z delom na terenu in 
obiskala izbrane vrtove in balkone. Tričlanska 
komisija, ki jo vodi Štefanija Kos Zidar iz Šole 
za hortikulturo in vizualne umetnosti, njena 
članica pa je poleg predstavnice uredništva 
Maruše Mavsar tudi krajinska arhitektka Ve-
sna Zakonjšek, bo odšla po posavskih krajih 
tudi prihodnji mesec. O vseh novostih boste 
brali v časopisu, izbrani kandidati pa bodo o 
obisku pravočasno obveščeni.

Vesna Zakonjšek in Štefanija Kos Z.

Posavski obzornik tudi sorodnikom in rojakom!
Posavski obzornik je namenjen vsem prebivalcem Posavja, ki ga pre-
jemajo po pošti na svoje domove. Lahko pa ga naročite tudi svojim 
sorodnikom, prijateljem ali rojakom drugod po Sloveniji ali tudi v tu-
jini. Ti pa plačajo samo stroške pošiljanja, saj je časopis brezplačen, in 
sicer znašajo stroški za eno leto 15 EUR za Slovenijo in 30 EUR za 
Evropsko unijo. Dovolj je, da v času od 9. do 15. ure pokličete na sedež 
uredništva (tel: 07 49 05 780) ali nam pošljete elektronsko pošto na 
marketing@posavje.info.

Prilogo Posavskega obzornika Živeti v Posavju
NAJLEPŠI VRT IN BALKON POSAVJA 2009
sta pripravili Maruša Mavsar  
in Kristina Klemenčič. 
Fotografije: Kristina Klemenčič. 
Oblikovanje: Nathalie Letullier. 
Krško, 20. Avgust 2009
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struge potoka. Vrednost pro-
jekta je 70.000 €, dela sanaci-
je so bila končana 12.08.2009.

Občina Brežice si vseskozi pri-
zadeva za sanacijo plazov in 
cest, ki pomembno vplivajo na 
dvig kakovosti bivanja v obči-
ni, seveda v okvirih proračun-
skih možnosti.

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine 
Brežice (Ur. list RS, št. 53/96) 

in 3. člena Poslovnika o delu komisije v postopku 
podeljevanja priznanj z dne 05.09.1996,

OBČINA BREŽICE RAZPISUJE
Oktobrske nagrade in priznanja

Občine Brežice za leto 2009

1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za poseb-
ne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znan-
stvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih področjih 
ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za ra-
zvoj in napredek občine Brežice. 

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje posameznikom 
ali pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na 
vseh področjih družbenega dela. 

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije ter društva, 
najkasneje do 15. septembra 2009. Predlogov, ki bodo 
prispeli po tem roku, komisija ne bo upoštevala. 

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslednji na-
slov: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja občinskega sveta občine Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice – »Priznanja občine Brežice«.  

5. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto nagrade oz. priznanja,
• natančno obrazložitev in utemeljitev predloga. 

6. Kriterija za podelitev:
• če gre za enkraten dosežek, je pomembna odmev-

nost dosežka v slovenskem in mednarodnem pro-
storu,

• če gre za življenjsko delo, pa pomen njegovega dela 
za gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice. 

7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj občine Breži-
ce za leto 2009 bo ob prazniku občine Brežice.

 Komisija za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja
 Občinskega sveta občine Brežice

Če povzamemo iz otvoritve-
ne spremne besede umetno-
stne zgodovinarke Helene 
Rožman, se večina stavb, 
izbranih za razstavo, naha-
ja v prostoru, ki ga zame-
jujeta reki Sava in Sotla ter 
hribovje Orlica in zajema 
gospodarske objekte ter šte-
vilne detajle, ki dajejo stav-
bam prepoznavno noto. Večji 
del predstavljene dediščine 
je umeščenih v 19. stoletje, 
za dediščino tega obdobja pa 
se velikokrat pojavlja roman-
tično razmišljanje, da je bil 
to čas, ko so ljudje sami, po 
svojem pretanjenem občut-
ku, skrbeli za podobo svojih 
objektov in njihovo umesti-
tev v prostor.

V pred nedavno izdani publi-
kaciji Terminologija majhnih 
zgodovinskih središč na po-
deželju je projektna skupina 
za zgodovinska središča pri 
Delovni skupnosti Alpe-Ja-
dran zapisala, da je stavbna 

Projekt pločnik Artiče, ki bo za-
gotovil varno pot v šolo, se bli-
ža zaključku. Najpomembnejša 
pridobitev je razširitev ceste in 
močno izboljšana preglednost v 
ovinku na vrhu klanca pred od-
cepom za Osnovno šolo Artiče. 
K večji varnosti bo pripomogla 
tudi javna razsvetljava, seveda 
pa je še vedno najpomembnej-
še, da vozniki upoštevajo ome-
jitve in prometne predpise pri 
vožnji skozi naselje. 
Projekt pločnik Artiče zajema 
dela vzdrževanja in obnove, 
rešitev odvodnjavanja, obno-
ve kanalizacije, javne razsve-
tljave in obnova avtobusnih 
postajališč v telesu pločnika. 
Vrednost občinskega dela iz-
gradnje znaša cca. 540.000 

Program prireditev v počastitev 
28. oktobra, praznika občine Brežice

NOSILCEM IN ORGANIZATORJEM PRIREDITEV 
V MESECU OKTOBRU 2009

Odbor za pripravo in izvedbo programa prireditev ob pra-
zniku Občine Brežice vas vljudno prosi, da do 

petka, 12. septembra 2009, 
posredujete podatke o prireditvah, otvoritvah ali drugih 
pomembnih dogodkih, ki jih načrtujete v mesecu okto-
bru in si želite, da jih vključimo v program Brežiškega 
oktobra 2009. 

Odbor bo vaše predloge lahko upošteval in uvrstili v pro-
gram, če bodo pisno sporočeni do navedenega datuma. Pri-
jave pošljite po elektronski pošti na naslov lavra.kreacic@
brezice.si, lahko jih prinesete osebno v Urad župana ali jih 
pošljete po pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava pri-
reditev v oktobru, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

Prijava naj vsebuje:
• naslov prireditve,
• kratek opis prireditve,
• navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve,
• kraj prireditve,
• čas (datum in ura) prireditve.

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

Predsednik odbora za pripravo in izvedbo 
programa prireditev ob prazniku Občine Brežice

Ivan MOLAN, župan

Večja prometna varnost v Artičah 

Začetek del Zaključena dela

Narodovo kulturno dediščino 
moramo spoštovati!
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je s podporo Občine Brežice, Zavoda za podjetništvo in tu-
rizem Brežice ter Skale Brežice d.o.o. v Mestni hiši pripravilo otvoritev razstave „Stavbna dediščina“. 
Na razstavljenih barvnih fotografijah, ki jih je posnel Branko Brečko, lahko prepoznamo dovršeno izde-
lane detajle, ki likovno bogatijo stavbe.

dediščina podeželja med iz-
jemno ogroženimi dediščin-
skimi sestavinami. Namreč, 
če so prepoznani umetno-
stno-zgodovinski spomeni-
ki deležni razmeroma velike 
in predvsem stalne pozorno-
sti znanstvene in strokovne 
javnosti, pa je t. i. ljudsko 
stavbarstvo oziroma anoni-
mna arhitektura zelo ogrože-

na – zlasti zaradi spremenje-
nega načina življenja, ki ima 
za posledico številne posege 
v objekte. Mnogo stavb ob 
tem ostaja brez svoje funk-
cije (pred leti je bilo pri nas 
veliko opozoril glede kozol-
cev), že nekaj desetletij prej 
pa so iz naših prostorov poti-
ho odhajali kašče, leseni svi-
njaki, sušilnice lanu in sadja.

Sicer pa so oblikovalci raz-
stave izpostavili fasadno 
okrasje, ki se ponekod ra-
hlo spogleduje z baročnimi 
vzori meščanskih arhitektur, 
skrbno izdelanim lesenim se-
stavinam - od ograj na sta-
novanjskih stavbah do ume-
telno oblikovanih sestavin 
na kozolcih in drugih gospo-
darskih objektih - ter skrbni 
in prostoru primerni zunanji 
ureditvi. Župan Ivan Molan, 
ki je odprl razstavo, ter ing. 
Karl Filipčič pa sta poudari-
la, da je v arhitekturi preži-
velo dovolj narodove kultur-
ne dediščine, ki je vredna, 
da jo spoštujemo in jo ohra-
njamo kot pomembne doka-
ze in priče vsakdanjega ži-
vljenja in kot pomembne 
dosežke stavbarske umetno-
sti. Za potek otvoritve je po-
skrbela Alenka Černelič Kro-
šelj, za glasbeni program pa 
Zala Volčanšek, Gaja Straj-
nar in Kristian Zidarič.
 N. Jenko S.

Karl Filipčič med nagovorom na otvoritvi razstave 
(foto: dr. Ivanka Počkar)

evrov, finančna konstrukci-
ja pa zagotavlja financiranje 
projekta v obdobju treh let 
(2008, 2009 in 2010). Dela na 
pločniku so ves čas usklajeva-
na z deli rekonstrukcije ceste 

na istem odseku, ki jo izvaja 
Ministrstvo za promet, Direk-
cija RS za ceste. Rekonstrukci-
ja državne ceste skozi Artiče je 
rezultat opozoril Občine Breži-
ce o zelo slabem stanju ceste, 

ki je padel na plodna tla, saj 
je bil uspešno sklenjen dogo-
vor Občine z Ministrstvom za 
promet, ki je v velikem delu 
že realiziran. 
 Vir: občina Brežice

Občina Brežice je na območju 
domačije Škof (Pečice 1) zara-
di rekonstrukcije občinske ce-

ste uredila tudi strugo potoka 
Močnik. Cesta se je v preteklo-
sti prestavila bližje k domači-
ji Škof in s tem zmanjšala pre-
točni poplavni profil potoka. 
Visoka voda je v neurju leta 

Sanacija struge Močnika je 
prebivalcem vrnila občutek varnosti 
V prvi polovici meseca avgusta je Občina Brežice zaključila z deli rekonstrukcije občinske ceste v Pečicah in ob tem 
uredila tudi strugo potoka Močnik, kar bo zagotovilo večjo poplavno varnost stanovalcem ob potoku. Gospa Škof je de-
jala, da jo veseli, ker je domačija po dveh desetletjih obljub končno na varnem pred visokimi vodami.

2005 preplavila gospodarski in 
stanovanjski objekt, stanoval-
cem povzročila znatno škodo 

ter poglobila dno potoka na od-
seku mimo stanovanjske hiše 
in gospodarskega poslopja. Z 
ureditvijo struge potoka Moč-
nik so bile izboljšane odtoč-
ne razmere potoka pri nasto-

pu visokih voda ob neurjih in 
obilnem deževju, izboljšana je 
tudi poplavna varnost objek-

tov na desnem bredu potoka. 
Hkrati je z ureditvijo ceste in 
struge potoka Občina Brežice 
obnovila še most, ki vodi do 
domačije Škofovih, in sanira-
la plaz, ki je grozil z zasutjem 
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ško projekt prizadeva izvesti na 
njenem celotnem območju, vse 
lastnike zemljišč, ki so prejeli 
osebna vabila za overjanje slu-
žnostnih pogodb, vljudno pozi-
vamo, da le-te podpišejo v no-
tarski pisarni Borisa Pavlina v 
Krškem. Podpisovanje do konca 
avgusta poteka med 11. in 13. 
uro, po dopustih pa v rednem 
delovnem času. 

Občina Krško je predhodno vse 
trase, po katerih poteka pri-
marni vod, uskladila s krajevni-
mi skupnostmi. Na javne pred-
stavitve o poteku gradnje pa so 

bili osebno vabljeni tudi vsi la-
stniki parcel, po katerih je pred-
viden potek omrežja. Kabelsko 
hrbtenico Občina Krško poleg la-
stnega vložka gradi s sredstvi, ki 
jih je uspešno pridobila s stra-
ni Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Sofinanciranje pa 
je omogočeno le za območja, 
kjer ni komercialnega interesa 
za gradnjo in ni pričakovati, da 

V romskem naselju Kerinov Grm ta čas poteka gradnja dovozne ce-
ste, za kar je Občina Krško pridobila državna sredstva. Prav tako 
je bila uspešna tudi pri pridobitvi sredstev za komunalno uredi-
tev naselja, ki bo potekala prihodnje leto. 

Nekaj več kot 200.000 evrov 
vredno investicijo bo v pre-
težnem delu, s 178.000 evri, 
omogočila Služba Vlade za re-
gionalni razvoj in regionalno 
politiko, ki je denar Občini Kr-
ško odobrila, ko se je ta prija-
vila na razpis za sofinanciranje 
projektov osnovne komunalne 
infrastrukture v romskih na-
seljih. Cesta, ki je trenutno v 
gradnji in bo zgrajena v prvi 
polovici septembra, bo omogo-
čila normalen in urejen dostop 
do naselja, v katerem je Obči-
na Krško za potrebe legaliza-
cije naselja odkupila zemljišča, na kateri je stalo 25 črnih gradenj, 
ter pripravila pogoje, ki omogočajo, da lahko Romi odkupijo parce-
le na katerih stojijo njihovi domovi, je pojasnila podžupanja obči-
ne Krško Ana Nuša Somrak.

Do avgusta letos je Občina Krško sklenila 16 pogodb za prodajo grad-
benih parcel, in sicer za 3 nezazidana stavbna zemljišča in za 14 za-
zidanih stavbnih zemljišč. Trenutno je v zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča v Krškem vpisanih šest lastnikov nepremičnin, ki so porav-
nali svoje obveznosti na podlagi sklenjenih pogodb za nakup nepre-
mičnin v naselju Kerinov Grm. 

V naslednjem letu Občina Krško načrtuje obnoviti komunalno infra-
strukturo, predvsem ceste in poti v samem naselju, napoveduje skrb-
nik projekta Matjaž Pirc.

Javni razpis za malo gospodarstvo 
v občini Krško za leto 2009

Občina Krško je objavila Javni razpis o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Krško za leto 2009.

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sred-
stev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v obči-
ni Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki se izva-
jajo v razpisnem obdobju od 8.10.2008 do 15.9.2009 na 
območju občine Krško:
A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, 
B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije 

za prijavo na državne in mednarodne razpise,
C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah,
D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,
E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na 

področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja ter sa-
mostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, 
ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ter stro-
kovna društva in združenja na področju podjetništva. Nave-
deni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju 
občine Krško. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima 
sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno 
enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za 
nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira 
na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavno-
sti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki 
se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Skupna okvirna višina sredstev, namenjenih za izvedbo 
javnega razpisa, je 135.000 EUR. Sredstva se bodo dode-
ljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del jav-
nega razpisa.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de mi-
nimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen iste-
mu podjetju, ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna 
dokumentacija, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v 
času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško. 

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov 
Občine Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško, najkasneje do torka 15.9.2009.

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

Občina Krško pristopa k celovitemu načrtovanju možnosti 
koriščenja vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. 

Vabimo vas na predstavitev idejne zasnove

»MOŽNOSTI KORIŠČENJA VODE ZA POTREBE 
NAMAKANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IZ 

REKE SAVE-ZAJETJA HE BREŽICE«, 

 V SREDO, 26. AVGUSTA, OB 19. URI, 
V SEJNO SOBO »A« OBČINE KRŠKO.

Dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Krško.

Svoje predloge in pripombe lahko zapišete in pisno posre-
dujete do 4. septembra 2009 na Občino Krško, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško ali po elektronski 
pošti na naslov: magdalena.kroselj@krsko.si.

Vabljeni !

Cene v vrtcih v občini Krško 
od 1. 9. 2009 dalje

Občinski svet Občine Krško je v mesecu juniju letošnje-
ga leta obravnaval predlog sklepa o določitvi cene pro-
gramov v vrtcih Občine Krško in sprejel predlagani sklep, 
na podlagi katerega so se cene programov v vrtcih naše 
občine povišale, ponekod pa tudi znižale. 

Na podlagi Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja 
stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško je osnova za 
plačilo staršev s stalnim prebivališčem na območju ob-
čine Krško najnižja cena istovrstnega programa, v ka-
terega je otrok vključen v javnem vrtcu v Občini Kr-
ško. Občina Krško krije razliko med plačilom staršev in 
ceno istovrstnega programa vrtca, v katerega je otrok 
vključen. Na podlagi navedene osnove za plačilo star-
šev znašajo cene programov od 1.9.2009 dalje: 

Starostna skupina Cena za dnevni program 
(6-9 ur)

1-3 let 461,19 €  

3-4 let, 
kombinirani oddelek 357,83 €  

3-6 let 301,65 €

Razvojni oddelek 301,65 €

Ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh 
totalitarnih in avtoritarnih režimov vas vljudno vabimo na

javno predvajanje filma

ANGELA VODE, SKRITI SPOMIN 

(režija: Maja Weiss, 
scenarij: Alenka Puhar, Maja Weiss in Ana Lasić)

v nedeljo, 23. avgusta 2009 ob 19. uri, 
na gradu Rajhenburg v Brestanici.

Vljudno vabljeni!

Študijski center za narodno spravo,
 Muzej novejše zgodovine Slovenije,
 Občina Krško in Televizija Slovenija.

Širokopasovne povezave odvisne 
od podpisa služnostnih pogodb 

Občina Krško začenja z gradbenimi in obnovitvenimi deli pri 
Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, kjer se že vrsto let soočajo s 
prostorsko stisko. Gre za eno izmed večjih investicij v osnovno 
šolstvo, ki jim Občina Krško v zadnjih letih namenja veliko pozor-
nost, saj se zaveda svoje odgovornosti za prihodnost, ki temelji na 
izobrazbi, ta pa tudi na urejenih in kakovostnih pogojih šolanja.  

Najprej bo pri OŠ Leskovec pri Krškem stekla izgradnja prizidka, s 
katerim bo šola pridobila šest novih učilnic, knjižnico in več kabine-
tov, urejeno bo požarno stopnišče in dvigalo za potrebe funkcional-
no oviranih oseb. Dozidava dvoetažnega objekta bo zagotovila nekaj 
več kot 860 m2 novih prostorov k 4023 m2 obstoječim. 

Po besedah skrbnika projekta Zdravka Pilipoviča bo istočasno pote-
kala obnova dela strehe, del je bil namreč že obnovljen leta 2003, 
ter zamenjava obstoječe strešne kritine. V nadaljevanju se bo iz-
vedla adaptacija obstoječega dela šole, ki bo potekala po predpisih 
s področja varčne rabe energije. Na novo se bodo uredili tudi šte-
vilni kabineti in učilnice, nova učilnica za gospodinjstvo, nov nara-
voslovni kabinet in laboratorij, dodatno dvigalo, sanitarije in igri-
šče za prve razrede. Obnovile se bodo elektro in strojne instalacije 
pa tudi okolica šole. 

Vsa gradbena in obnovitvena dela bodo časovno potekala v dogovoru 
med izvajalcem in OŠ Leskovec pri Krškem, tako da bo pouk ves čas 
nemoteno potekal. Pogodbena vrednost investicije znaša nekaj več 
kot 1,5 mio evrov. Izvajalec del je CGP d. d. Novo mesto, ki naj bi z 
vsemi deli zaključil do začetka prihodnjega šolskega leta.  

Investicija ne zajema obnove telovadnice, objekta šolskega bazena 
in vrtca, za kar sicer že poteka projektiranje, a bo rekonstrukcija 
predmet bodočih vlaganj, je izpostavila vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Jadranka Gabrič. 

V občini Krško poteka gradnja 
širokopasovnih povezav, ki bodo 
omogočile sodoben dostop do in-
terneta, telefonije in televizij-
skega signala. Izgradnja primar-
nega omrežja se je že zaključila 
v Krajevnih skupnostih Rožno-
Presladol in Senovo, trenutno pa 
se izvajajo dela na primarni tra-
si KS Brestanica in Zdole. V na-
slednjih dneh bi lahko z gradnjo 
začeli tudi v preostalih krajevnih 
skupnostih, a najprej morajo la-
stniki zemljišč gradnjo dovoliti 
s tem, da overijo služnostne po-
godbe pri notarju, kar je osnovni 
pogoj za začetek del na terenu.  

Z deli se tako čaka v Krajevni 
skupnosti Gora, Veliki Trn, Senu-
še, Leskovec in Raka, kjer so bila 
v mesecu juniju sicer že organizi-
rana skupinska overjanja služno-
stnih pogodb. Slabši odziv overja-
nja v tem trenutku upočasnjuje 
dinamiko izvajanja del ter pod 
vprašaj postavlja izvedbo celo-
tnega projekta. Po prvotnem ča-
sovnem načrtu naj bi bil ta zaklju-
čen do februarja 2010.
Ker je nadaljnji potek projekta 
torej odvisen od tega, ali bodo 
lastniki zemljišč overili služno-
stne pogodbe in ker si Občina Kr-

bi prebivalci lahko kako drugače 
prišli do te storitve. 

Izgradnja na terenu poteka z izko-
pom kanala v širini 20 cm, v kate-
rega se položi kabelska kanaliza-
cija, vanjo pa se bo po izgradnji 
omrežja vpihoval optični kabel, ki 
bo omogočil dostop do interneta, 
telefonije in televizije. Izvajalec 
projekta je družba Kostak d.d., 
ki uspešno sledi pogoju, da je na 
vseh zemljiščih po končani izgra-
dnji vzpostavljeno prvotno stanje. 
Slednje potrjujejo tudi zadovolj-
ni odzivi lastnikov na tistih obmo-
čjih, kjer je omrežje že zgrajeno. 

Za vsa dodatna pojasnila sta ob-
čanom na voljo tudi skrbnika pro-
jekta Andrej Sluga in Rafko Žu-
panc z oddelka za gospodarsko 
infrastrukturo na Občini Krško. 
Pregledne situacije predvidene-
ga poteka gradnje pa si je mogo-
če ogledati tudi na spletni strani 
www.krsko.si, v rubriki projekti in 
investicije.  

Gradnja ceste v romsko 
naselje Kerinov Grm

Dozidava OŠ Leskovec pri 
Krškem in rekonstrukcija 
obstoječega dela šole

Matjaž Pirc v pogovoru z 
izvajalcem del

Andrej Sluga pri ogledu trase v Stolovniku
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Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica
Na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevni-
ca trenutno aktivno potekajo dela na desnem bregu reke 
Save. Na centralni čistilni napravi so dela v zaključni fazi, 
končana je fasada stavbe, trenutno se izvajajo slikople-
skarska dela,vgrajuje se hidromehanska oprema. V okvi-
ru zunanje ureditve objekta so se izvedli robniki, pripra-
vlja pa se podloga za izvedbo asfaltov. Na razbremenilniku 
dežnih voda D7 pri Sava avtu je izvajalec izvedel armira-
no betonska dela, sledi montaža hidromehanske opreme. 
Na kolektorju B v Boštanju se izvajajo dela med rondo-
jem, kjer se trenutno izvaja podvrtavanje, in bencinskim 
servisom. Na ostalih razbremenilnikih dežnih voda na de-
snem bregu reke Save pa se izvaja montaža hidromehan-
ske opreme. Na levem bregu reke Save se na razbreme-
nilnikih dežnih voda  L1, L2 in L3 izvajajo zaključna dela, 
polagajo se robniki in tlakovci, hkrati se tudi izvajajo ze-
meljska dela za izvedbo podvrtavanja Sevnične in železni-
ške proge med razbremenilnikom dežnih voda L4 na par-
kirišču pri rondoju in podjetjem Tanin. Opravljena je bila 
tudi kontrola s strani Ministrstva za okolje in prostor. Pred-
stavnik posredniškega telesa si je skupaj z vodjema pro-

jekta in odgovornim vodjem del ogledal potek izgradnje 
celotnega projekta. Ugotovljeno je bilo, da razen manjših 
odstopanj dela potekajo v skladu s terminskim planom in 
bodo končana v pogodbeno določenem roku. 

Na centralni čistilni napravi so dela v zaključni 
fazi (vir: Ljubo Motore).

Urejanje dostopov do Save
Predstavniki Službe za zašito in reševanje občine Sevnica, 
Uprave za zaščito in reševanje RS -  izpostava Brežice, Ga-
silske zveze Sevnica in podjetja Infra d.o.o. so si ogledali do-
stope do vode za potrebe zaščite in reševanja. Le-ti so bili 
izvedeni v sklopu ureditve infrastrukture ob akumulacijskem 

bazenu Hidroelektrarne Blanca. V betonsko-kamniti izvedbi 
so izvedeni dostopi do vode  na Gornjem Brezovem, pri že-
lezniškem mostu čez Savo v Sevnici, pri obrtni coni v Bošta-
nju in pri čistilni napravi na Logu. Gramoziran je tudi dostop 
ob Mačjem potoku na Impoljci. Podjetje Infra bo na območju 
sevniške občine izvedlo še dostopa ob potoku Štegina in na 
bodočem vadišču MORS na Blanci, ki pa spadata med uredi-
tve infrastrukture ob izgradnji Hidroelektrarne Krško. Hkrati 
z izvedenimi deli pa se bodo izvedli tudi dostopi na področju 
akumulacije Hidroelektrarne Boštanj. Na tem delu je trenu-
tno že izveden dostop na pristanu Orehovo, izvesti oziroma 
dokončati pa je potrebno še dostopa na Bregu in na Šmarč-
ni. Dostopi bodo ustrezno zavarovani in bodo služili le za po-
trebe zaščite in reševanja, ter za usposabljanje enot za za-
ščito, reševanje in pomoč. 

Pri skupnem ogledu dostopov do vode (vir: foto arhiv 
Občine Sevnica)

Upravljanje s stavbnimi 
zemljišči in večstanovanjskimi 
stavbami v Krmelju
Občina Sevnica je v začetku letošnjega leta s Skladom kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Slovenije sklenila pogodbo o 
prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč na Občino Sevnica. Ko-
nec lanskega leta se je zaključil tudi denacionalizacijski po-
stopek za vračilo nepremičnin v Krmelju, kjer je bila izplačana 
odškodnina in vračanja v naravi ni bilo, zaradi česar lahko Ob-
čina Sevnica brez omejitev upravlja in razpolaga z zemljišči in 
večstanovanjskimi stavbami v svoji lasti. 13. avgusta 2009 si je 
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci ogledal stanje 
zemljišč in stavb, ki jih občina zaradi prej navedenih postop-
kov ni mogla ustrezno vzdrževati in z njimi razpolagati. Ugo-
tovljeno je bilo, da so nekatera zemljišča primerna za gradnjo 
individualnih stanovanjskih hiš, zaradi česar bo Občina Sevnica 
pristopila k postopku prodaje teh zemljišč. Projektantsko pod-
jetje bo do konca meseca septembra pripravilo idejne rešitve 
za prenovo objektov, ki so bili predhodno v postopku denaci-
onalizacije. Na osnovi predlaganih rešitev bo občinska upra-
va skupaj z odborom občinskega sveta za stanovanjske zadeve 
pripravila načrt postopne prenove teh stanovanjskih objektov.

Obnovljena cesta Jablanica - 
Novi Grad
Občina Sevnica v letošnjem proračunu za rekonstrukcije in ob-
nove lokalnih cest zagotavlja veliko sredstev tako iz naslova 
sanacije in odpravo posledic škode na lokalni infrastrukturi za-
radi neurja v letu 2005 kot iz svojih rednih proračunskih sred-
stev investicijskega vzdrževanja. Konec meseca junija se je za-
ključila sanacija in obnova lokalne ceste Jablanica – Novi Grad 

v dolžini 1190 metrov. Z rekonstrukcijo in položitvijo asfaltne 
prevleke se je vzpostavila povezanost med naselji in izboljša-
la dostopnost ter prevoznost v ta hribovita območja. Z obno-
vo ceste se je povečala tudi njihova vrednost nepremičnin. Iz-
vajalec gradbenih del je bilo podjetje Gradnje Boštanj d.o.o., 
skupna vrednost izvedenih del pa je znašala okrog 100.000,00 
EUR. Posodobljeno cesto bodo uradno predali v uporabo v so-
boto, 22. avgusta 2009 ob 13. uri v Brezovcu, pri odcepu Peč-
nik. Istočasno bo namenu predan tudi cestni odsek Brezovec - 
odcep Pečnik, ki ga je financirala Krajevna skupnost Boštanj s 
pomočjo občine in prispevki krajanov. Gre za 400 metrov ce-
ste do treh domačij, vrednost investicije pa je 26.000 EUR. 

Cesta Jablanica - Novi Grad po obnovi (vir: foto arhiv 
Občine Sevnica)

Do 7. septembra 2009 je v teku razpis za zbiranje predlogov 
za dobitnike občinskih priznanj Občine Sevnica, ki je bil v ce-
loti objavljen v prejšnji številki Posavskega obzornika, obja-
vljen pa je tudi na spletni strani Občine Sevnica  www.obcina-
sevnica.si . Prosimo za pravočasno posredovanje predlogov.

Zbiranje predlogov za 
dobitnike občinskih priznanj

Iz Mrzle Planine proti Zalogu 
po prenovljeni cesti
Občina Sevnica je uspešno za-
ključila še eno v vrsti sanacij 
cest po neurju iz leta 2005. 
Novo asfaltno prevleko je iz-
vajalec del Gradnje d.o.o. Bo-
štanj izvedel na odseku lokalne 
ceste iz Mrzle Planine proti Za-
logu, do meje sevniške in krške 
občine. Vrednost obnove 700- 
metrskega odseka je 82.000 
EUR. Občina bo večino sredstev 
pridobila iz državnega proraču-
na iz naslova sanacij po neurju 
iz leta 2005. asfaltno prevleko 
pa je dobila tudi cesta v Pusti 
Graben v Krajevni skupnosti Za-
bukovje.  Tako bo Občina Sev-
nica do pogodbenega roka do 
konca avgusta uspešno zaključila sanacije cest v letu 2009, ki 
so financirane na podlagi pogodbe med Ministrstvom za okolje 
in prostor in občino v višini 1,2 mio EUR.

Nova asfaltna prevleka 
na odseku lokalne ceste 
Mrzla Planina-Zalog (vir: 
foto arhiv Občine Sevnica)

Razpis za stanovanja zaključen
Občina Sevnica je v mesecu juliju objavila 3. razpis za dodeli-
tev neprofitnih stanovanj v lasti republiškega stanovanjskega 
sklada. Le-ta je Občini Sevnica že v letu 2006 podelil razpola-
galno pravico za izvedbo razpisov. Na pretekla dva razpisa  se ni 
prijavilo zadostno število interesentov, zato je bil razpis ponov-
no objavljen. Na voljo je bilo osem  stanovanj v izmeri od 49 – 
60 m 2.Na razpis se je v določenem roku prijavilo 13 prosilcev, 
katerih vloge bo občinska pristojna služba obravnavala v mese-
cu avgustu. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obve-
ščeni pisno. Najemniki, ki bodo uvrščeni na prednostno listo za 
dodelitev neprofitnih stanovanj bodo nato najemno razmerje 
sklenili z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije oziroma 
njegovim pooblaščencem podjetjem Naše okolje iz Trbovelj.

90 let Marije Stopar
V začetku avgusta je praznovala 90. rojstni dan naša občan-
ka Marija Stopar iz Podgorice v Krajevni skupnosti Sevnica. 
Ob visokem jubileju jo je obiskal tudi župan Srečko Ocvirk-
ter ji zaželel zdravja in zadovoljstva v krogu svojih doma-

čih. Stoparjeva se je njegovega obiska  zelo razveselila. Med 
pogovorom je obujala spomine na svoja mlada leta, saj se 
vsega kljub visoki starosti prav dobro spominja. Danes pa je 
najbolj srečna in vesela v družbi svojih domačih, še posebej 
se razveseli obiska svojih vnukov in pravnukov. 

Občinski prostorski načrt
Na Občini Sevnica je potekal sestanek z izdelovalcem občin-
skega prostorskega načrta, s podjetjem Struktura d.o.o., in 
sicer v zvezi z napredovanjem pri izdelavi novega občinske-
ga prostorskega načrta. Osnutek načrta je bil predan na Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, nosilci urejanja prostora pa 
morajo na omenjeni osnutek posredovati smernice k načr-
tu. Smernice pričakujemo v avgustu in septembru. Občinski 
svet Občine Sevnica bo z občinskim prostorskim načrtom in 
s prejetimi smernicami seznanjen na oktobrski seji, pred-
hodno pa bo z gradivom seznanjen tudi Odbor za varstvo in 
urejanje okolja. Predvideva se, da se bo v decembru zače-
la javna obravnava, kjer bo zainteresirana javnost lahko po-
dala pisne pripombe. Občinski svet Občine Sevnica bo nov 
občinski prostorski načrt predvidoma sprejel konec spomla-
di naslednjega leta.

Ob visokem jubileju je Mariji Stopar voščil tudi župan 
(vir: foto arhiv Občine Sevnica).

Zveza kulturnih društev Sevnica in JSKD - izpostava Sevnica pri-
pravljata za petek in soboto, 21. in 22. avgusta 2009, deseto 
jubilejno odprto sevniško likovno kolonijo na Gradu Sevnica. V 
atriju gradu bo na ogled razstava fotografij Arspekta skozi čas 
Ljuba Motoreta, v soboto pa bo na ogled tudi projekcija filma 
Tomaža Pavkoviča 10 let Arspekte. Sobotni večer se bo zaklju-
čil z Janezom Zmazkom Žanom in Carmen. Odprtje razsta-
ve sveže nastalih del bo 3. septembra v novi Galeriji na Gradu 
Sevnica in bo na ogled do konca meseca septembra.

Deseta jubilejna Arspekta
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SEVNICA – Od 21. do 25. julija je pri športnem domu v Sevnici 
potekal 6. košarkarski kamp za otroke in mladino v organizaciji 
Košarkarske šole občine Sevnica. Vodila sta ga brata Gregor in 
Rok Vodenik. Uvodnega dne, ki se ga je udeležilo približno 30 
otrok iz celotne 
sevniške občine, 
pridružili pa so 
se jim še iz sose-
dnjega Šentruper-
ta, je bil name-
njen spoznavanju 
osnov igranja ko-
šarke. V sredo so 
mlade košarkarje 
obiskali predstav-
niki Košarkarske 
zveze Slovenije, 
ki so jim  pred-
stavili projekt Igriva košarka. Četrtek je bil namenjen obisku 
Kranjske Gore in druženju s slovenskim košarkarjem Markom 
Miličem. V petkovem dopoldnevu je potekal na košarkarskem 
igrišču pri Športnem domu Sevnica zaključni turnir in nato v so-
boto še družinski piknik na turistični kmetiji Klenovšek-Grobel-
nik. Mlade košarkarje iz Mirnske doline je vsak dan vozil v Sev-
nico brezplačen avtobus, ki po ustaljenem voznem redu vozi od 
ponedeljka do petka na relaciji Šentjanž – Sevnica – Šentjanž. 
Po besedah enega izmed glavnih promotorjev košarke v sevni-
ški občini in pobudnika ter organizatorja košarkarskega kampa 
Draga Perka je takšna oblika športnega druženja prijazen izko-
ristek prostega časa, ki bi ga mladi drugače najverjetneje pre-
sedeli doma za računalnikom.  S. R., foto: D. P.

Košarkarski kamp v Sevnici 
že šesto leto

Tako se meče na koš.

Kolesarsko društvo Sevnica organizira v nedeljo, 30. avgusta 
2009, rekreativno gorsko kolesarsko dirko 18. Skok na Lisco 
2009 s startom na Glavnem trgu ob 10. uri.

Skok na Lisco

KRMELJ - V prijazni in sončni praznični soboti 15. avgusta se 
je v Krmelju odvijal festival športa, glasbe in zabave, ki ga 
je letos prvič organizirala Mladinska sekcija Krmelj. Začet-
ki delovanja Mladinske sekcije Krmelj, ki je prostovoljna in 
neprofitna organizacija, segajo v leto 1997. Vsa ta leta je 
sekcija s svojim delovanjem aktivno posegala v razvoj špor-
ta, kulture in druženja mladih ter starejših v kraju in širše. 

S pripravo in izpeljavo prireditev želi krmeljska mladinska 
sekcija postati prepoznavna širši javnosti, a hkrati želi pro-
movirati tudi svoj kraj, sevniško občino in ne nazadnje Slove-
nijo. »Projekti so zasnovani drzno in odločno. Imamo veliko 
energije, volje in delovne vneme, da bomo vse projekte tudi 
izpeljali. Projekt, ki smo si ga zastavili za letos, je najbolj 
obširen in zahteven, zato smo ga naslovili Krmelj napada,« 
so polni zanosa člani in članice Mladinske sekcije Krmelj, ki 
jim idej in delovne vneme resnično ne manjka. 
Sobotna prireditev se je začela že v dopoldanskem času s 
športnimi igrami in z drugimi aktivnostmi v Športnem par-
ku Krmelj, zvečer pa sta se na koncertu predstavili glasbeni 
skupini Liquf iz Krmelja in Alibi iz Šentruperta. Poskrbljeno 
je bilo tudi za ljubitelje narodnozabavne glasbe, saj so zai-
grali in zapeli za zaključek živahne sobote na Knap’n fest v 
Krmelju še člani NZA Veseli Dolenjci. Obiskovalci iz bolj od-
daljenih krajev so imeli možnost kampiranja na lepo ureje-
nem travniku, kjer je bil del namenjen tudi parkiranju vo-
zil. S. R., foto: P. B.

SPODNJE DULE – V športnem 
in zabavnem duhu, s tradici-
onalnimi smučarskimi skoki za 
pokal Krajevne skupnosti in 
vaškimi igrami, so 15. avgu-
sta krajevni praznik obeležili 
tudi krajani  KS Gora. Zbrani 
v vznožju Športnega skakalne-
ga centra v Spodnjih Dulah so 
si lahko ogledali tekmovanje 
skupno 51 skakalcev in skakalk 
iz petih slovenskih klubov in 
gostujoče turške mladinske re-
prezentance, ki jo vodi prizna-
ni slovenski trener Vasja Bajc. 
Smučarskim skokom so sledi-
le zabavne igre med vasmi KS 
Gora, zvečer pa so se krajani 
in obiskovalci še družno pove-
selili ob zvokih ansambla Ori-
on.  B. M.

Knap’n fest v Krmelju 

V popoldanskem finalu nogometne tekme na Knap’n 
festu v Krmelju sta se pomerili ekipa Mlin iz Tržišča 
(levo) in ŠD Arto (desno). Na koncu je slavila sladko 
zmago slednja.

Tradicionalni skoki za pokal 
KS Gora

Po manjši skakalnici so 
se spustili mlajši dečki in 
deklice do 12 let, z velike 
pa so skočili tekmovalci 
v kategorijah dečki do 14 
let, absolutno in veterani.

KRŠKO - V nedeljo, 16. avgusta, se je v Krškem odvijala kole-
sarska prireditev 7. maraton po deželi cvička. Po večletnem 
gostovanju v Kostanjevici na Krki se je organizator priredi-
tve, Rekreativno kolesarsko društvo Krško, odločil za vrnitev 
v Krško. Po pozdravnih besedah župana občine Krško Franca 

Bogoviča se je preko 400 kolesarjev iz vse Slovenije in tudi 
iz tujine podalo na veliki (70 km) in mali (40 km) maraton. 
Na začelju kolone je bil start „čričkovega“ maratona (6 km), 
ki je bil pripravljen posebej za najmlajše udeležence prire-
ditve. Po končanem kolesarskem delu so se kolesarji okrep-
čali na ploščadi pred Kulturnim domom Krško. Organizator je 
podelil spominske majolike: za najstarejšega udeleženca pri-
reditve jo je dobil Rajko Miketič (1929) iz Ljubljane, najsta-
rejša udeleženka je bila njegova žena Vera Miketič. Posebno 
priznanje so dobili kolesarji, ki so prišli na prireditev iz Sr-
bije, spominsko majoliko je prejel tudi najstarejši član RKD 
Krško Danilo Pečnik (1930) iz Brežic. Pokal za najhitrejšega 
udeleženca prireditve je dobil Damjan Grmšek iz Brestanice.

400 kolesarjev na 7. maratonu 
po deželi cvička

Kolesarji na štartu maratona (foto: J. Macur)

BIZELJSKO - Na 18. svetovnem 
prvenstvu v atletiki za vetera-
ne, ki se je zaključilo 8. avgu-
sta v finskem Lahtiju, je bil v 
11-članski slovenski reprezen-
tanci tudi Vladimir Veršec iz 
Nove vasi na Bizeljskem. Eki-
pno je s klubskima kolegoma 
iz Atletskega kluba Koper (Fa-
biem Ruzzierjem in Petrom 
Rondaijem) osvojil drugo me-
sto v hitri hoji v kategoriji M45 
na 20 km na cesti. Prav tako 
je bil v Lahtiju šesti na 10 km 
na cesti in deveti na 5 km na 
stezi. Med odmevnejšimi leto-
šnjimi rezultati je Veršec, tudi 
član Športnega društva Bizelj-
sko, junija v Kranju postal državni prvak v svoji kategoriji 
ter zmagal na 10 km na cesti junija letos na avstrijskem Race 
Walking Challengu na Dunaju. Sodeluje tudi v tekmah za po-
kal Alpe-Adria, kjer je trenutno na sedmem mestu, a verja-
me, da se bo približal lanskoletnemu rezultatu, ko je bil na 
koncu drugi. Med številnimi odmevnejšimi rezultati pa velja 
omeniti še naziv evropskega podprvaka na 5 km na stezi lani 
v Ljubljani.  S. V.

Veršec ekipno srebrn v Lahtiju 

Hitrohodec Vladimir 
Veršec srebrn v Lahtiju

SEVNICA – Prejšnji četrtek po-
poldan se je v Sevnici konča-
la druga etapa tekaškega ultra 
maratona Trans Slovenija, ki 
je v petih etapah, skupaj dol-
gih 397 km, potekal od Gorič-
kega do Pirana. Četrtkova eta-
pa od Ptuja do Sevnice je bila 
najdaljša, dolga kar 91,5 km. 
Najhitreje jo je zmogel Itali-
jan Andrea Accorsi, sicer tudi 
končni zmagovalec ultra mara-
tona, ki ga je zmogel v 41 urah 
in 40 minutah. Na pot se je od-
pravilo 18 tekačev iz Velike Bri-
tanije, Finske, Italije, Srbije in 
Slovenije (največ jih je iz Go-
renjske in Štajerske), na cilj v 
Piran pa jih je prispelo le de-
vet. Nekaj jih je teklo samo posamične etape in tako je 3. eta-
po v Sevnici pričel tudi Dušan Kraševec iz Krmelja.

Ultramaratonci tudi v Sevnici

Prihod nemške tekmovalke 
Sylvie Rehn v cilj etape v 
Sevnici. (foto: L. Motore)

Atlet Primož in njegovo 
kladivo
Pred nekaj leti si najbrž nihče ni mislil, da bomo redni pa 
tudi manj redni spremljevalci športa že tedne pred veliki-
mi atletskimi tekmovanji na pamet vedeli, kdaj bodo kva-
lifikacije in kdaj finale v metu kladiva, sicer eni najmanj 
medijsko izpostavljeni atletskih disciplin. In da bomo ta 
tekmovanja spremljali kot kakšne pomembne nogometne 
tekme, si vmes grizli nohte ter se skupaj z Andrejem Sta-
retom jezili na nesposobnega režiserja, ki nam medtem, 
ko se odloča o svetovnem prvaku v tej disciplini, v živo 
kaže kvalifikacije v ženskem teku na 400 m z ovirami… Se-
veda si nihče ni mislil niti, da se bo Primož Kozmus, fant iz 
Presladola, ki se je te atletske veščine naučil na brežiškem 
štadionu pri Vladu Kevu, povzpel na sam svetovni vrh ter 
v treh letih nanizal srebro na svetovnem prvenstvu, zlato 
na olimpijskih igrah ter nato še zlato na svetovnem prven-
stvu… Pa tega žlahtnega niza najbrž še ni konec.
 
Na videz včasih celo pretirano skromni, a v sebi zelo am-
biciozni in samozavestni Primož je tako v nekaj letih po-
stal šampion svetovnega formata, kakršnega slovenska, kaj 
šele posavska atletika še ni imela. Njegova zmaga v Berlinu 
je tako kot lanska v Pekingu prva za Slovenijo na tovrstnih 
tekmovanjih v kraljici športov, poleg tega je postal šele 
peti »kladivaš« v zgodovini, ki je združil tako olimpijski kot 
svetovni naslov. V Sloveniji ga že zdaj lahko štejemo med 
naše največje športnike vseh časov, zagotovil pa si je tudi 
ugledno mesto v svetovni atletski statistiki in zgodovini.

Vendar pa največji biser brežiškega atletskega kluba ne 
navdušuje le z izjemnimi rezultati, pač pa tudi s svojo 
držo kot športnik in človek. V družbi silakov, med kateri-
mi se mnogi v »kladivaško kletko« podajo našopirjeni kot 
v boksarski ring ali na kakšno lepotno tekmovanje, delu-
je izjemno mirno in zbrano, vendar iz njega kipita odloč-
nost in energija. O svojih ciljih za razliko od marsikatere-
ga slovenskega športnika govori jasno in odkrito, z uspehi 
se ne baha, a se jih ponosno zaveda. V zvezdniških trenut-
kih uživa, a hkrati ostaja trdno na zemlji, saj se zaveda, 
da se bo zvezdni prah okoli njega kmalu polegel in da bo 
spet ostal sam s svojim kladivom. In svojo ekipo, ki jo po-
leg trenerja Keva sestavljajo še fizioterapevt Halid Na-
sif, bioterapevt Marjan Ogorevc in svetovalec za prehra-
no Severin Lipovšek, seveda pa ne gre pozabiti domačih, 
mame Brede ter sestre Simone z družino.

Kako kratka je pot od junaka ljudskih množic do tarče šte-
vilnih kritik, večinoma sicer s strani spletnih anonimnežev, 
je na lastni koži izkusil po lanski olimpijadi, ko je še v soju 
žarometov, zavedajoč se, da od trepljanja po rami in sti-
skov rok ne bo mogel dolgo živeti, glasno zahteval uredi-
tev statusa vrhunskih športnikov po končani karieri. Meša-
ni odzivi javnosti, od pohval do zelo hudih očitkov, ga niso 
zmedli, zato je vztrajal – in dosegel, da so se stvari zače-
le premikati. Tudi na tem področju verjetno piše zgodovi-
no in morda mu bodo nove generacije slovenskih športni-
kov nekoč hvaležne, da se je, ko bi se lahko le smehljal in 
užival v slavi, izpostavil kot še nihče pred njim.

Priznam, tudi sam sem bil med tistimi, ki so ob njegovi 
napovedi o naskoku na svetovni rekord, ki ga je pred 23 
leti, v nekih drugih atletskih časih, dosegel Ukrajinec Ju-
rij Sedih, nejeverno zmajali z glavo. Vendar Primož doka-
zuje, da si ciljev ne postavlja kar tako, pač pa zato, da jih 
doseže. Zato nisem več tako skeptičen, da mu ne bo ne-
koč uspelo storiti tudi zadnjega koraka v atletsko nesmr-
tnost. Pa tudi če ga ne bo, naj mi bo dovoljeno zaključiti 
s poklonom velikemu športniku in – na kar smo najbrž vsi 
skupaj ponosni - Posavcu: Primož, kapo dol! 
 Peter Pavlovič 

Šport v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).

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

Studenec – deklico,
• Romana Zajc, Krško – 

dečka,
• Diana Rezelj, Šentjanž – 

dečka,
• Katja Bogovič, Bukošek – 

deklico,
• Biljana Bahat Vovk, 

Sevnica – dečka,
• Marjana Zgonc, Gorenje 

Zabukovje – deklico,
• Tjaša Gole, Mali Cirnik pri 

Šentjanžu – dečka,
• Marjetka Vretič, Črnc – 

dečka,
• Ema Stanić, Mihalovec – 

deklico,
• Martina Sinkovič, 

Stolovnik – deklico,
• Tamara Počivavšek, 

Mošenik – dečka,
• Vanja Jakovina, Dečno 

selo – dečka,
• Aleksandra Lipej, Brežice 

– deklico,
• Dušanka Filipič, Krško – 

dečka,
• Mojca Kerin, Straža pri 

Krškem – deklico,

Sleherno potovanje po svetu bi moralo vsebovati tudi 
razmislek o njem, potrjuje avtor, ki se trudi obstajati 
kot čuječ opazovalec drugačnega sveta in samega sebe 
v tem svetu. Detela je pozoren opazovalec notranjih 
in zunanjih manifestacij praznine in nesramežljivo 
priznava svoje dvome, ranljivosti in zdrse. Skozi za-
piske je čutiti njegovo budistično nedogmatičnost in 
čuječnost ter močno okoljsko občutljivost, kar spret-
no vpleta v razmišlja o uravnoteženju vsakega prin-

cipa z njegovim nasprotjem, obenem pa ves čas poskuša odpirati možnosti za 
prihodnost. Pričujoči potopis nam s premišljanjem o razlikah med vzhodnim 
in zahodnim dojemanjem sveta (in življenja nasploh) ponuja iskreno, navdih-
njeno in etično podprto izkušnjo.

SANJE V VZHODNI SOBI
Andrej Detela
475 strani

Umišljeno življenje je izmišljena avtobiografija rim-
skega pesnika Ovidija potem, ko se znajde v izg-
nanstvu na koncu znanega sveta. V izgnanstvu se 
junak ne sreča le z jezikovno izoliranostjo, temveč 
tudi z bavarskimi geti in z volčjim dečkom, ki ga želi 
počlovečiti tako, da ga uči govoriti, kajti prav govor 
nas po njegovem loči od živali. Hkrati pa se tudi sam 
uči od dečka, ki živi odprto in je eno z vsem, brez 
simbolnih mrež, v konkretnosti, ki je ena sama divja 
misel. Avtor v romanu premišljuje o spreminjanju ne 

le človeka, temveč celotnega človeškega rodu, iz nečesa, kar je težko in nas vleče 
k tlom, v nekaj, kar se lahko osvobodi teže in poleti naproti celosti. Umišljeno 
življenje je tako roman o spreminjanju, o metamorfozah in kot celota odpira 
vprašanje, kaj vse je človek. Je tudi hvalnica naši notranji domišljiji, moči, s 
katero se prebijamo skozi omejitve. Napisan je v preprostem, a subtilnem in 
poetičnem jeziku prigod.

UMIŠLJENO ŽIVLJENJE
David Malouf
108 strani

Beremo skupaj

Varčujem z vodo!
Da varčujem in znam varčevati z vodo, mi je bilo že ob roj-
stvu dano. Sredi naše vasi Mali Kamen je žuborel lep studen-
ček z dobro hladno in zdravo vodo. Voda je pritekala izpod 
visokega hribčka po imenu Švarča. 
Naša hiša je bila oddaljena več metrov stran. Vsak liter vode 
sta morala moja starša prinesti domov v škafu na glavi ali v 
leseni brenti na hrbtu. V banici, kjer sta me kopala, sta dala 
bolj malo vode in v tej vodi sta se umivala tudi ona dva. Ta 
voda je pa potem še kako prav prišla za zalivanje na vrtu.
Zato tudi jaz vso vodo od pranja solate, sadja in drugo, del-
no tudi od tuširanja in pranja perila, uporabim za zalivanje 
balkonskih in vrtnih cvetlic, ker jih imam zelo veliko, rada 
jih imam, uživam in sem srečna.
Zavedam se, kako je voda potrebna, dragocena za vir zdrav-
ja in skušam to spoznanje prenesti tudi na mlajše člane naše 
skupnosti. Marija Deželak, Sevnica 

PREJELI SMO
SENOVO - Matej Brezovšek s 
Senovega se je 11. julija od-
pravil na 21-dnevno potovanje 
s kolesom na Švedsko. Pot ga 
je vodila čez Avstrijo, Slova-
ško, Češko, Poljsko, Švedsko in 
Nemčijo, skupno pa je preko-
lesaril 2130 km. Na Švedskem 
je obiskal Franca Abrama, po 
rodu iz Reštanja, ki tam živi 
že 44 let. Največ je prenoče-
val v šotoru oz. v kampih. Na 
Češkem in na Poljskem je imel 
precej težav z slabim vreme-
nom (močni nalivi), zato je 
bilo nekajkrat potrebno pre-
spati v motelih. Na Poljskem 
so mu težave povzročale tudi 
slabe ceste, nekatere tlakovane še iz časov druge svetovne 
vojne. Promet je bil najbolj težaven ravno na Poljskem, naj-
bolj prijeten pa na Švedskem, kjer so vozniki neprimerljivo 
bolj strpni, imajo pa tudi ogromno urejenih kolesarskih poti. 
Kot pravi, je bilo bolj kot samo kolesarjenje naporna vsa-
kodnevna rutina - poiskati prenočišče, postaviti šotor, opra-
ti obleke in pripraviti hrano. Iz Poljske na Švedsko in nazaj 
v Nemčijo je potoval s trajektom, iz Nemčije do Avstrije z 
vlakom, potem pa sta ga prišla iskat kolega Boris in Robi z 
osebnim avtomobilom. Domov je prispel 1. avgusta zjutraj, 
kar je v bistvu bil že 22. dan potovanja.

Senovčan s kolesom na Švedsko

Matej Brezovšek na meji 
s Poljsko (foto: osebni 
arhiv)

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
V AVGUSTU

POLETNI VEČER V PARKU
torek, 25. avgust, ob 19. uri – 
park pred knjižnico v Krškem

Skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OE Kr-
ško vas vabimo na tretji poletni večer v parku, ki bo 
tokrat v znamenju poezije, glasbe in vina. V Krškem 
bomo tako že drugič gostili prireditev Medana pred 

Medano, ki poteka v okviru Festivala Medana, medna-
rodnega kulturnega projekta, znanega tudi kot Dne-
vi poezije in vina. Svoje pesmi bodo prebirali pesniki 
Ákos Győrffy, Madžarska; Fabiano Alborghetti, Itali-
ja, Švica; Milena Lilova, Bolgarija; Bas Belleman, Ni-
zozemska. Z glasbo se nam bo pridružil kvartet klari-
netov ClariFour, za izbrano kapljico pa bo poskrbelo 
vinarstvo Komatar. Skozi večer nas bo vodil slovenski 

pesnik, pisatelj, scenarist in urednik Študentske založ-
be Dušan Šarotar.

RAZSTAVA 
Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vas tudi na ogled razstave »Po krških ulicah 
nekoč in danes«, avtorja Živka Šebeka.

VODENI OGLEDI PO KAPUCINSKI KNJIŽNICI
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati, ali po njej pope-
ljati svoje sorodnike in prijatelje, da pokličete na  

tel. 07 4904 000 in se dogovorite za ogled.

LITERARNI NATEČAJ 
»KAKO DIŠI MOJA KNJIŽNICA«

Slovenske splošne knjižnice so tudi letos objavile 
LITERARNI NATEČAJ 2009 z naslovom KAKO DIŠI MOJA 
KNJIŽNICA, zato vas vabimo, da tudi vi napišete svojo 
zgodbo. Izdelek žanrsko ni omejen. Vsebuje lahko naj-
več 6000 znakov (šteto brez presledkov), napisan naj 
bo v elektronski obliki. Brezplačen dostop do elektron-

ske pošte vam lahko omogočimo tudi v knjižnici. Av-
torji odstopate pravice do objave besedil. Strokovna 
komisija bo izbrala najboljše zgodbe, ki jih bomo raz-
glasili na slovesnosti 20. novembra 2009, na Dan slo-
venskih splošnih knjižnic. Izšle bodo v 2. literarnem 
zvezku Zgodbe iz knjižnice. Zgodbo pošljite na elek-

tronski naslov renata@knjiznica-krsko.si do 
15. septembra 2009. Besedilo pošljite v priponki in ga 

podpišite s psevdonimom.

Dodatne informacije dobite na 
07 490 4023 (Renata Vidic).

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

WWW.MOJEPOSAVJE.INFO

• Zvonka Senica, Krška vas – 
deklico,

• Emanuela Novak, Trebež 
– dečka,

• Martina Terner, Trebče – 
dečka,

• Polona Lošdorfer, Sevnica 
- dečka,

• Doroteja Mlakar, Krško – 
dečka,

• Tamara Stajnko, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Suzana Balon, Stara vas – 
dečka,

• Darja Juričan, Polje ob 
Sotli – dečka,

• Nuša Slovenc, Curnovec – 
dečka,

• Mojca Bizjak Zupančič, 
Mali Vrh – deklico,

• Tanja Cerjak, Senovo – 
dečka. 

ČESTITAMO! 

BRESTANICA - Mladi člani odbojkarskega društva Brestanica so v 
juniju in juliju organizirali tečaj odbojke na mivki za otroke iz 
osnovnih šol. Izvedli so dva termina tečajev, ki so obsegali po pet 
dni peturnega učenja, druženja ter zabave na igriščih in bazenu 
v Brestanici. Tečaja se je udeležilo 37 otrok iz celotnega Posav-
ja, ki so z navdušenjem osvajali veščine odbojke na mivki. Poleg 
učenja odbojke so tečaj popestrili z mnogimi družabnimi igrica-

mi. Glavni namen tečaja je bil, da otroke, tudi tiste najmanjše, 
ki še ne poznajo odbojke na mivki, navdušijo nad tem športom, 
ki se v Posavju in Sloveniji vedno bolj razvija. Organizatorji so 
bili presenečeni nad veseljem otrok do odbojke na mivki in športa 
nasploh, zato že komaj čakajo, da bodo tečaj ponovili tudi dru-
go leto. Poleg tega pa Odbojkarsko društvo Brestanica vabi vse, 
ki bi se jim radi pridružili tudi na treningih dvoranske odbojke, 
da se odzovete na tečaje po posameznih šolah.

Tečaj odbojke na mivki

Udeleženci tečaja v Brestanici

Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 

49.000 
bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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Društvo študentov Brežice
vabi na

Poletne koncerte 
v Mestnem atriju

Petek, 21.8.2009, ob 20.30:
Tomi in Silvija 
za »YU nostalgike«

Petek, 28.8.2009, ob 20.30:
PeTer Urek

Sobota, 29.8.2009, ob 20.30:
DrakSlerji

Sobota, 5.9.2009, ob 20: 30:
vokalna skupina eramaSS z gosti

vljudno vabljeni na letošnje dogodke v sklopu 
Poletnih koncertov, ki vam bodo prav gotovo 
polepšali vroče poletne dni. Pričakujeta vas 

odličen ambient ter dobra glasba in to v 
samem jedru Brežic (Cesta prvih borcev 17).

Narava se včasih nenavadno poigra z velikostjo in obliko ra-
znih plodov in s pomočjo naših bralk in bralcev smo zbra-
li nekaj zanimivih primerov. Na prvi fotografiji je triinpolle-
tna Lara Abram iz Reštanja pri Senovem, ki je pri pobiranju 

krompirja naletela na takšne-
ga, ki z malce domišljije spo-
minja na človeško telo. Jože 
Strnad s Pokleka pa je v leto-
šnjem letu pridelal že veliko 
lepih, zdravih paradižnikov, ki 
jih rad razdeli med prijatelje 
in sorodnike. Ob njegovem pri-
delku, med katerim se je zna-
šel tudi paradižnik z majhni-
mi rožički, so veselo pozirale 
njegove tri hčerkice. Na vrtu 
Šerbčevih na Velikem Kamnu 
pa se med breskvami najdejo 
tudi takšne, ki tehtajo celih 35 
dekagramov. 

PROSTI ČAS, OBVESTILA

 NAGRADE:
1. nagrada:  polovična masaža v Centru zdravja in lepote
2. nagrada:  celodnevna vstopnica za kopanje na Termalni 
 rivieri med tednom
3. nagrada:  torta in kava v Slaščičarni Urška    

Geslo prejšnje, 16/2009 številke: 

URESNIČIMO SANJE Z ZNANJEM
Nagrade, ki jih podarja Yurena – šola tujih jezikov, prej-
mejo:

1. nagrada: nahrbtnik Yurena: 
Martin Lindič, Črneča vas 20, 8311 Kostanjevica na Krki

2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena: 
Anica Gomilšek, Zdolska 33, 8270 Krško

3. nagrada: denarnica Yurena: 
Marija Štos, Gregovce 19 A, 8259 Bizeljsko

Geslo križanke pošljite do petka, 28.8.2009, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

TERME ČATEŽ d.d., Topliška cesta 35, 
8251 Čatež ob Savi

DO�3.9. NOČNO�KOPANJE V�HOTELU�TERME

TERME ČATEŽ

info@terme-catez.si,�www.terme-catez.si,
tel.:�07/49�36�700

Do vključno 6. septembra razpisujemo natečaj na temo: 
Moj prijatelj! Upoštevali bomo le fotografije vaših hišnih 
ljubljencev in to vseh, vodnih, plazečih, kosmatih in perna-
tih, ki bodo posneti v obdobju od izida tega članka do raz-
pisanega datuma. Fotografije v digitalni obliki pošljite na 
fotonatecaj@posavje.info ali po pošti na naslov: Posavski 
obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško. Najbolj zanimive 
fotografije bomo objavili v posebni rubriki na spletni strani 
www.posavje.info, najboljšo pa v naši rubriki v Posavskem 
obzorniku, njen avtor pa bo prejemnik praktične nagrade - 
brezplačne udeležbe na osnovnem 12 urnem fotografskem te-
čaju, ki jo podarja Foto-n s.p. Še dva avtorja pa bosta pre-
jela knjižno nagrado založbe Neviodunum.

Razpisujemo fotonatečaj 
na temo: Moj prijatelj!

KOSTANJEK PRI KRŠKEM
27.-29. AVGUST 2009

sobota ZMELKOOW

WILD STRINGS - METEORA - BARNI BAND
PIZDUNOV POLIGON - SPUST S SKIROJI
G33K PARTY - PIZDUNSKE IGRE

10 € (dvodnevna)
29.8.09, 7 €

VEČER PIZDUNOVE KULTUREčetrtek
27.8.09, 0 €

petek

TAVŽNTROŽA - LAST OF THE WILD
BED RELIGION - DNEVNIK NEKEGA PIZDUNA
THE LIFT - FORTASTE28.8.09, 5 €

Prodaja vstopnic preko
spletnega portala Eventim

FEŠTA ‘09ORENG
... ker je življenje prelepo, da bi ga jemali resno ...

www.orengfesta.com

Nenavadni plodovi

NEREZINE – V otroškem naselju ZPM Krško v Nerezinah 
je bila na počitnicah že tretja izmena otrok iz Posavja, 
ki jo je vodila Katja Šoba, za zdravstveno službo pa je 
skrbel zdravnik prostovoljec Rade Iljaž. Otroci so ime-
li zelo pester program, poleg jutranje telovadbe in ve-
černih sprehodov, organizirane šole plavanja in popol-
danskih delavnic (izdelava okvirjev in ladjic, kvizov ter 
mladinskih delavnic) tudi večerni program (izbor miss 
in mistra, zmenkarije, večer zvezd itd. Na fotografiji: 
mentorji prostovoljci kot junaki iz risanke Smrkci.

RADEČE - V Radečah bo 5. septembra potekal 9. svetovni festi-
val praženega krompirja v organizaciji Društva za priznanje pra-
ženega krompirja kot samostojne jedi, Občine Radeče, KTRC-
ja Radeče in Turističnega društva Radeče. Festival bo prijeten 
uvod v praznovanje občinskega praznika, ki ga občina Radeče 
praznuje 8. septembra. Na prireditvenem prostoru v Radečah, 
kjer že nekaj let poteka tudi znano splavarjenje, pričakujejo 5. 
septembra od 45 do 50 pražilcev krompirja.  Ti bodo pripravili 
pražen krompir po enem ali več receptih. Vsi kuharji bodo po-
treben material prinesli s seboj – tudi 50 kg kuhanega krompir-
ja. Komisije, ki bi izbirala najbolje pripravljen pražen krompir, 
ne bo. Opravljenemu delu bo sledila degustacija, obiskovalci pa 
bodo morda lahko celo poskusili pražen krompir na kitovi masti. 
Celodnevno prireditev bo spremljal tudi bogat kulturno-zabavni 
program. Ob 10. uri se bo v povorki predstavila radeška godba 
in mažorete, ob 12. uri bo potekala slavnostna otvoritev festi-
vala, od 13. do 18. ure bo kulturno-etnološki program s folklor-
nimi skupinami, glasbeniki, društvi in burkači, po 18. uri pa bo 
prisotne dolgo v večer zabaval ansambel Zasavci. Po Savi bo cel 
dan od Radeč do Zidanega Mosta vozil tudi splav z izkušenimi in 
zanesljivimi splavarji.  S. R.

Festival praženega krompirja



Posavski obzornik - leto XIII, številka 17, četrtek, 20. 8. 200922 OBVESTILA

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

AVTOMOBILI, MOTORNA VOZILA 

Prodam Seat Toledo, bencin, prvič 
registriran 6.12.2000, srebrne barve, 
69.000 km, prvi lastnik, nekaramboli-
ran, zelo lepo ohranjen. 
Tel.: 031 211 565

Prodam Seat Toledo 1,9 D, letnik 
1997, električna stekla, centralno 
zaklepanje, vlečna naprava, strešni 
prtljažnik. Tel.: 040 464 480 

Prodam Mercedes A 170 CDI classic 70 
kw, 180.000 km, letnik 2004, metalik 
srebrne barve, cena 7.000 €. 
Tel.: 051 363 470

Prodam Clio, alu kolesni obroči z gu-
mami, 165/65x13. Tel.: 070 304 094

Prodam Passat 1,9 TDI, letnik 2004, 
vsa oprema, vlečna naprava. 
Tel.: 041 969 911

Prodam Renault Kango 1,4, letnik 
1998, registriran do 28.7.2010. 
Tel.: 040 439 204

Prodam čoln gumenjak Yam – Zodi-
ac 380 S, 14 dni v vodi, je kot nov, z 
opremo, registriran do 2012 PI in To-
mos 18, brezhiben, kratka os, cena 
2.200 €. Tel.: 041 514 129

Prodam Peugeot 206 SW HDI, letnik 
2005, dobro ohranjen, prvi lastnik, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 394 059

Prodam Fiat Seicento sporting, letnik 
1999, črn, spojler, lita platišča, prva 
lastnica, prevoženih 43.000 km. 
Tel.: 041 341 990

Prodam čoper Yamaha, 250 m³, z do-
datno opremo, cena 1.900 €, vreden 
ogleda. Tel.: 051 389 090

Prodam gorsko kolo znamke Mistral, 
dobro ohranjeno, cena po dogovoru, 
ter nekaj pohištva. Tel.: 040 464 927

Prodam Golf TD letnik 1986 s petimi 
vrati, cena po dogovoru, nemške iz-
delave. Tel.: 041 994 119

Prodam rezerven dele za VW hrošč, 
letnik 1964. Tel.: 041 652 663 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Prodam R-five, letnik 05/1995, je re-
gistriran in obnovljen, vreden ogleda, 
cena 320 €. Tel.: 070 874 120

Kupim rabljena ozka avtoplatišča 
dim. 5.60 – 15, dva komada. 
Tel.: 07 49 69 215

Kupim motorno kolo Tomos. 
Tel.: 051 818 219

KMETIJSTVO, LES

Prodam naravno sušeno koruzo v zr-
nju. Tel.: 07 49 67 510

Prodam 60 a koruze za silažo in suho 
koruzo v zrnju, cca. 6 ton. 
Tel.:  07 49 67 377

Prodam koruzo, ječmen in silažne 
bale. Tel.: 041 581 488

Prodam 40 a koruze za silažo ali zr-
nje in 1.000 kg suhe koruze. 
Tel.:  031 312 651 

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 45 23 333

Prodam 100 bal ovsene slame v koc-
kah. Tel.: 031 304 168

Ugodno prodam zgrabljalnik Potinger 
3,30 m, obračalnik pajek 4,5 m Claas 
in trobrazdni plug Kverneland. 
Tel.: 041 243 343

Prodam mlin za grozdje ali sadje, le-
sen hrastov sod - 500 litrski, bakreno 
škropilnico in voz za starine. 
Tel.: 041 741 067

Prodam 1.000 kg ovsa. 
Tel.: 031 761 266

Ugodno prodam bojler, kombiniran 
elektrika – drva, in cirkolar - mlin, 
trifazni. Tel.: 031 497 689

Prodam brezova drva za kamin, ku-
pim motorno žago Husqvarno 480 za 
rezervne dele. Tel.: 031 717 624

Prodam mlin za koruzo - šrotar, ma-
sivne izdelave, možnost mletja stor-
žev, nov, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236

Prodam mešana drva za centralno 
peč, vredno ogleda, možna dostava, 
ter hidravlično prešo za grozdje 100 
l. Tel.: 031 249 582

Prodam suha, kratko žagana, bukova 
drva, cena 70 €/m. Tel.: 051 477 243

Prodam malo rabljeno cisterno za 
vino 500 l, tri pipe za 250 € in mlin 
za grozdje - pecljalnik, ročni pogon. 
Tel.: 07 81 43 212

Prodam večjo količino naravno suše-
ne koruze v zrnju. Tel.: 07 49 63 417

Prodam dve cisterni za vino 300 l. 
Tel.: 031 213 825

Prodam skoraj nov ročni pecljalnik za 
grozdje, cena 120 €. Tel.: 040 836 702

Prodam motokultivator Labinprogres 
14 km Diesel s prikolico, frezo, ro-
tacijski plug, enobrazdni obračalni 
plug, črpalko za škropljenje vinogra-
da, ugodno. Tel.: 041 794 394
 
Prodam stiskalnico (prešo) za grozd-
je, 160-litrsko, na vreteno, pogon z 
elektro motorjem. Vsi vitalni deli so 
iz prokroma. Tel.: 07 49 27 305

Prodam predsetvenik oziroma bra-
ne ježevke na 20 nožev, širina 2 m. 
Tel.: 041 621 362

Prodam motokultivator Gorenje Muta 
s koso ali posamezno in voziček za 
BCS. Tel.: 040 763 780

Prodam kosilnico SIP 13S ter obračal-
nik Potinger, ugodno. 
Tel.: 041 244 969

Prodam tračno žago, motor 380 W, ko-
lesa 53 cm. Tel.: 031 266 256 (zvečer) 

Prodam predsetvenik z ježem in va-
ljem 205 cm širine. Tel.: 031 648 042

Ugodno prodam 20 m suhih bukovih 
drv. Tel.: 07 81 84 403 (po 20. uri)

Prodam mešana metrska drva ter šti-
ri mesece staro teličko. 
Tel.: 031 743 291

Prodam suha, nažagana, bukova in 
gabrova drva, cena 50 €/m3. 
Tel.: 031 205 140

Prodam bukova, kalana drva, raz-
žagana na 30 cm, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova in mešana drva, mo-
žna dostava. Tel.: 041 709 486 

Prodam smrekove colarice 2,5 cm 
in 5 cm fosne ter mešana nažagana 
drva, dolžine 30 cm. Tel.: 041 910 307

NEPREMIČNINE

V najem vzamem trisobno stanova-
nje ali majhno hišo v okolici Sevni-
ce, mlada tričlanska družina. 
Tel.: 041 806 367

V najem vzamem enosobno stano-
vanje, garsonjero, vikend ali majh-
no hišo za bivanje. Tel.: 040 893 913

V Obrežju pri  Zidanem Mostu pro-
dam ali dam v najem starejšo hišo, 
možnost takojšnje vselitve. 
Tel.: 051 438 187 

Prodam obnovljeno in opremljeno 
hišo na sončni parceli 715 m2, več 
sob, dve kopalnici, ck, garaža, bliži-
na trgovskih centrov, cena 130.000 €. 
Tel.: 051 607 412

Prodam hišo z lepim vrtom, Sevnica. 
Tel.: 051 418 489 

Prodam garsonjero v Krmelju, v ve-
likosti 19,43 m2, ugodno. 
Tel.: 031 290 260
 
Prodam kozolec 3,5 m x 6 m, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 713 692

Prodam starejšo vseljivo hišo v Sevni-
ci, Florjanska 44, bivalni prostori 128 
m2, tri kleti, garaža, parcela 437 m2, 
velik vrt z dvoriščem. 
Tel.: 031 230 257

V Krški vasi, na mirni in prijetni loka-
cij, prodam enodružinsko hišo, opre-
mljeno, vseljivo takoj, cena 135.000 
€. Tel.: 051 429 936

Oddam enosobno, opremljeno stano-
vanje v Brežicah, Trnje. 
Tel.: 041 503 767

Prodam gradbeno parcelo 866 m2, 
komunalno opremljeno, v Brežicah. 
Tel.: 041 392 709

Prodam hišo v Boštanju (13 x 9,5 m), 
spodaj enosobno stanovanje, srednja 
etaža trisobno in podstrešno. 
Tel.: 070 865 761

Ugodno prodam travnik v k.o. Videm 
v izmeri 1873 m2, možen dostop. 
Tel.: 031 434 562

Oddamo v najem samostojno obno-
vljeno hišo, tri sobe, kuhinja, kopal-
nica, prostori so opremljeni. 
Tel.: 041 852 475

V Brežicah prodam dvosobno stano-
vanje, prvo nadstropje, letnik 1991, 
adaptirano 2005, vsa infrastruktura v 
bližini, kabelska, internet, mirna lo-
kacija. Tel.:  041 838 094

Prodam vinograd s 400 trtami in vi-
kendom, elektrika, asfalt, na lepi 
sončni legi, v Mrzlavi vasi, s trgatvijo 
vred. Tel.: 041 929 797

Prodam starejšo hišo s 3.400 m2 ze-
mlje na Žebniku pri Radečah. 
Tel.: 031 548 066 

Par, srednjih let, najame garsonjero 
ali starejšo hišico za daljše obdobje, 
najemnina do 200 €, med Brežica-
mi in Podčetrtkom. Tel.: 051 323 980

Prodamo staro kmečko hišo v Rade-
čah, z velikim gospodarskim poslo-
pjem, bližina železniške postaje, ze-
mljišče 2.300 m2. Cena 90.000 €. 
Tel.: 031 539 945

Prodam manjšo hišo, Jablanica nad 
Boštanjem, klet, stanovanje, voda, 
elektrika, centralna, nakrita terasa, 
nadkrita garaža, asfalt do hiše. 
Tel.: 041 724 335

V Krškem, nad Leskovcem, oddam 
eno ali dvosobno stanovanje v hiši. 
Tel.: 051 390 577  

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam dobro ohranjeno spalnico; 
posteljo s predalom in tri omare, 
kombinacija s steklom, temno rjava 
in oker barva, cena 200 €. 
Tel.: 051 815 513

Prodam hrastova vhodna vrata brez 
okvirja, 90 x 200, cena 10 €. 
Tel.: 031 771 763

Prodam lupinico Römer baby Safe, 
0+, do 13 kg, temno modre barve, 
nastavljiva opora za glavo, kot nova, 
ugodno. Tel.: 051 300 277 

Prodam, po simbolični ceni, krila 
vrat, 60 in 80 cm, 10 kom. 
Tel.: 041 538 237

Prodam otroško posteljico Princess iz 
polnega lesa, velikost 70 x 140 m, na-
stavljivo, za starost od 6 mesecev do 
7 let, v roza barvi, z vsemi dodatki, 
cena 180 €. Tel.: 041 542 910

Prodam avtosedež, do 18 kg, mehko 
oblazinjen, prevleka je snemljiva in 
pralna, ter stajico. Tel.: 040 894 710

Prodam samostoječo risalno mizo za 
risanje načrtov. Tel.: 041 545 423 (po 
18. uri)

Prodam avtosedež Maxi Cosi (9-18 
kg), voziček Peg Perego, belo poste-
ljo, vzmetnico, posteljnino, kolo (3-5 
let), ženske pohodne čevlje (št. 38). 
Tel.: 041 356 999

Prodam dekliško kolo, do 15 let, cena 
50 €, rolerje, dve kolesarski čeladi, 
dva začetna tenis loparja.  
Tel.: 041 349 936

Prodam otroško kolo 20, in moško 
gorsko kolo. Tel.: 041 620 219

Prodam dva kavča, mizo 80 x 50, tri 
stole, zavese. Tel.: 040 281 813

Podarim kavč s predalom za postelj-
nino, prodam stole, ugodno. 
Tel.: 070 317 905

ŽIVALI

Prodam pudle, mladičke, sive in črne 
barve, pritlikave in srednje velikosti, 
cepljene.  Tel.: 031 461 013

Prodam čudovite mainecoon muce, 
bele, sivo in črno progaste. 
Tel.: 040 323 097

Prodam telico, staro 18 mesecev, 
odojke 30 – 35 kg, prašiča 170 – 180 
kg, traktorsko frezo IMT in traktor 
Univerzal, zadnji pogon. 
Tel.: 040 295 510

Prodam odojke, težke od 20 do 30 
kg. Tel.: 051 314 391 

Prodam dva prašiča, težka cca. 40 
kg, in hruške viljamovke za vlaganje. 
Tel.: 031 845 064

Prodam telico simentalko, brejo 7 
mesecev. Tel.: 07 49 67 929

Prodam burskega kozla z rodovni-
kom, kontroliran trop, letnik 2005, 
na paši ali menjam, zaradi sorodstva. 
Tel.: 041 621 362

Prodam teličko simentalko, staro dva 
meseca, in bikca simentalca, starega 
3 mesece. Tel.: 041 521 203

Prodam 20 ovc in ovna jezersko sol-
čavske pasme, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 832 189

Prodam dve odrasli beli kozi, stari 
dve leti, in dva letošnja mladiča, ko-
zlička in kozico, stara tri mesece in 
pol, cena 200 €. Tel.: 040 637 453

Prodam prašiče, težke od 100 do 200 
kg, krmljene z domačo hrano, možen 
zakol ali za nadaljnjo rejo. 
Tel.:  031 209 951

Prodam telico simentalko, staro dva 
meseca in pol, je izredno lepa, pri-
merna za nadaljnjo rejo, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 56 162 

Zelo ugodno prodam leto in pol sta-
rega ovna. Tel.: 041 840 601

Prodam teličko simentalko, staro tri 
tedne, in domači jabolčni kis – 1 €/l. 
Tel.: 031 486 076 

Prodam mlade zajce za zakol, kr-
mljene z ječmenom in senom. 
Tel.: 040 392 516

Prodam košaro za muco ali manjše-
ga psa. Tel.: 041 385 736

Prodam 14 dni starega bikca in teli-
co, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 051 870 909

Prodam goske in račke stare dva me-
seca. Tel.: 031 585 364

Prodam pujske, težke od 30 do 35 kg, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 49 69 016

Prodam prašiče, težke 100 – 120 kg, 
ter hrastova drva. Tel.: 031 209 951

Podarim oranžnega mucka in dve ti-
grasti muci. Stare so 11 tednov, zelo 
igrive, navajene otrok. 
Tel.: 040 184 031

Prodam koze, kozličke, ovce, ja-
genjčke, zajce in traktor Lomborgi-
ni R235 TD. Tel.: 031 671 906

Prodam dva odojka 20 – 25 kg. 
Tel.: 031 738 479

Prodam odojke 30 – 40 kg, možen 
tudi zakol. Tel.: 07 49 71 844

Po ugodni ceni prodam več odojkov, 
težkih 25 – 30 kg. Tel.: 041 778 087

Prodam tri prašiče, težke cca. 130 
kg, domače hranjenje, cena po do-
govoru. Tel.: 041 894 507

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev, in odojke, težke 25 – 30 
kg. Tel.: 040 774 468

Prodam dva prašiča, težka cca. 40 
kg, domača vzreja. Tel.: 07 49 67 826 
(zvečer)

Prodam prašiče, težke 40 – 50 kg, 
cena 2,5 €/kg. Tel.: 031 369 773

Prodam psičke ovčarke, brez rodov-
nika, čistokrvne. Tel.: 051 346 283

Prodam odojke in prašiče, težke 80 – 
90 kg. Tel.: 031 563 503

Prodam mlado kravo simentalko in 
teleta (telička), starega dva meseca 
in pol. Tel.: 031 726 810

ŽIVILA, VINO

Prodam grozdje, modra frankinja. 
Tel.: 040 796 835

Prodam vino bizeljčan, ugodno. 
Tel.: 07 49 51 382

Prodam grozdje za cviček, frankinjo, 
laški rizling in žametno črnino, cena 
ugodna. Tel.: 051 265 461

Prodam grozdje, žametna črnina, 
frankinjo in šmarnico, ali menjam 
za drva ali prašiča. Tel.: 040 637 202

Prodam dobro rdeče vino, grozdje 
žametna črnina in slamo v kockah. 
Tel.: 031 312 627

Prodam cviček in mešano belo vino – 
Malkovec, ugodno. Tel.: 031 417 512

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

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 pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, 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 dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 20. avgustom in 2.  septembrom

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

Četrtek, 20. 8.
• od 7.00 do 13.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: krvodajal-

ska akcija
• ob 19.00 v MC Krško: predstavitev izkušenj Erasmus štu-

dentov - Finska
• ob 20.30 v cerkvi sv. Mihaela v Pišecah: festival Seviqc Bre-

žice – nastop ansambla Pantomine 
• ob 21.00 pred Lamutovim likovnim salonom v Kostanjevi-

ci na Krki: premierna projekcija domunentarnih filmov z 
naslovom „Vsi drugačni, vsi Kostanjevičani“

Petek, 21. 8.
• od 7.00 do 13.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: krvodajal-

ska akcija
• od 14.00 do 19.00 v atriju gradu Sevnica: deseta jubilej-

na likovna kolonija Arspekta 
• ob 16.00 na Svibnem: grajsko trški dan – etnološko kuli-

narična in obrtniško obarvana tržnica, prihod konjenice, 
gostovanje umetnikov 12. Kre-Arta, od 17.00 dalje: kul-
turni program in grajska animacija, od 21.00 dalje: glas-
beni večer s skupino Orlek

• ob 18.00 na asfaltnem igrišču pri OŠ Koprivnica: dnevno-
nočni turnir v malem nogometu

• ob 19.00 na bazenu Brestanica: žur za mlade do 18 let 
• ob 20.30 v Mestnem atriju Brežice: Tomi in Silvija za „YU 

nostalgike“
• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): večer animiranega filma

Sobota, 22. 8.
• od 9.00 do 19.00 v atriju gradu Sevnica: deseta jubilejna li-

kovna kolonija Arspekta ter projekcija filma 10 let Arspekte
• od 11.00 dalje na Velikih Malencah: Roštiljada 09 – tekmova-

nje v peki roštilja, igre brez meja, turnir v odbojki, soapball, 
koncert Wild Strings, Broken Arrow in Rok’n’band

• ob 15.00 na Žejnem: krajevni praznik – vaške igre in zabav-
ni program

• ob 17.00 v naselju NHM v Sevnici: vaja reševanja ob 130-le-
tnici PGD Sevnica

• ob 18.00 v Bivaku Senovo: kaligrafija - risanje kitajskih pi-
smenk na papir

• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: glasbeni večer – Jan Zma-
zek Žan in Carmen

• ob 20.00 v atriju MC Brežice (pri knjižnici): poletni filmski 
večer – Luksuz produkcija

• ob 21.00 pri Športnem domu Sevnica: 3. kitariada starih ban-
dov in glasbe do leta 1985, gost srečanja bo Slavko Ivančič

Nedelja, 23. 8.
• ob 10.00 pri gostišču Štritof in ob 11.00 na Banovi doma-

čiji: zbor artiških konjerejcev 
• ob 16.00 s parkirišča restavracije Štefanič v Brežicah: od-

hod na dvodnevno turo na Jalovec
• ob 19.00 na gradu Rajhenburg: obeležitev vseevropske-

ga spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih reži-
mov ter javno predvajanje filma Angela Vode, Skriti spomin

Torek, 25. 8.
• od 10.00 do 11.30 v MC Krško: hip-hop plesne delavnice 

za osnovnošolce (vsak dan do petka, 28. 8.)
• ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega: lite-

rarni večer Medana pred Medano in koncert kvarteta kla-
rinetov Clarifour

Četrtek, 27. 8.
• ob 19.00 v MC Krško: predstavitev izkušenj Erasmus štu-

dentov – Slovaška
• v Kostanjku pri Krškem: Oreng fešta ‘09 – večer Pizduno-

ve kulture 

Petek, 28. 8. 
• od 10.00 do 12.00 na dvorišču Galerije Božidar Jakac Ko-

stanjevica na Krki: ustvarjalnica za otroke od 5. leta dalje
• ob 16.00 na igrišču Šajspoh v Krškem: športno-zabavni 

spektakel „S Karizmo v nebo“ - skok s palico
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: slavnostna seja ob 

130. obletnici PGD Sevnica
• od 19.00 dalje v parku gradu Sevnica: Grand rock Sev-

nica 2009 – Elvis Jackson, The Stroj, Demolition Group...
• ob 20.00 v atriju MC Brežice (pri knjižnici): predstavitev 

orientalskih plesov – Mojca Rakipov Nursel
• ob 20.30 v Mestnem atriju Brežice: koncert Petra Ureka
• v Kostanjku pri Krškem: Oreng fešta ‘09

Sobota, 29. 8. 
• ob 9.00 v Artičah: pohod po artiški sadjarski poti
• od 9.00 dalje v Kulturnem domu Krmelj: Krmelj LAN #7
• ob 11.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah 

Čatež: 6. srečanje upokojencev pokrajine Posavje s kultur-
nim programom in družabnim srečanjem z glasbo ansam-
bla Majolka

• ob 16.00 v Sevnici: osrednja prireditev ob 130-letnici PGD 
Sevnica s parado gasilcev in gasilskih vozil

• ob 18.00 v Bivaku Senovo: glasbeni večer s citrarko Jasmi-
no Levičar

• ob 19.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici (v primeru dežja 
v Domu XIV. divizije Senovo): plesni večer Folklora brez meja

• od 19.00 dalje v parku gradu Sevnica: Grand rock Sevnica 
2009 – Partibrejkers, Edo Maajka + Frankie...

• v Kostanjku pri Krškem: Oreng fešta ‘09

Nedelja, 30. 8.
• od 9.00 dalje v Kulturnem domu Krmelj: Krmelj LAN #7
• ob 10.00 na Glavnem trgu v Sevnici: gorska kolesarska dir-

ka za rekreativne kolesarje 18. skok na Lisco 
• ob 20.00 v atriju MC Brežice (pri knjižnici): stand-up ko-

medija – Komikaze
• ob 21.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici (v primeru dež-

ja v klubu KD Krško): monokomedija Švejk 

Ponedeljek, 31. 8.
• od 8.00 do 12.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: krvodajal-

ska akcija

Prodam sveži fižol za luščenje in med 
(cvetlični, kostanjev in ameriški sla-
mnik). Tel.: 040 439 236

Prodam vino cviček, izdelan po sta-
ri metodi, brez gliv kvasovk, možna 
menjava za drva, cena 0,70 €/liter. 
Tel.: 041 503 765

Prodam cviček, večjo količino, inte-
grirana pridelava, cena 1 €/liter, in 
150-litrsko hidravlično prešo. 
Tel.: 031 206 874

Menjam vino, belo, rdeče, bizeljsko–
sremiški okoliš, za prašiča ali drva. 
Tel.: 041 628 145

Prodam trgatev, belo in rdeče grozd-
je, 900 trt, bizeljski okoliš. 
Tel.: 031 466 504

Prodam sadjevec 4 €/liter, kosta-
njev in akacijev med 5 €/kozarec. 
Tel.: 041 473 152

Prodam domače bizeljsko rdeče 
vino, zelo kvalitetno, ali menjam za 
meso. Možna tudi dostava. 
Tel.: 031 308 187

Prodam kakovostno vino cviček, ve-
čjo količino, cena 0,70 €/liter. 
Tel.: 051 862 528

Prodam cviček, z analizo, cena 0,80 
€/liter, 400 litrov. Tel.: 051 392 451

Prodamo grozdje, rdeče, belo, sor-
tno ali mešano, možna lastna trga-
tev. Tel.: 031 830 637

Prodam kvalitetno rdeče vino, cena 
0,70 €/liter, in belo vino po 0,80 €/li-
ter ter žganje 4 €/liter, okolica Brežic 
in Krškega. Tel.: 031 510 839

RAZNO

Prodam sokovnik, enkrat uporabljen. 
Tel.: 041 385 736

Ugodno prodam komplet poliestrov 
za motor Yamaha R1. 
Tel.: 041 542 258

Prodam zelo star šivalni stroj, prime-
ren za zbiratelje starin. 
Tel.: 041 729 885

Prodam elemente za balkonsko ogra-
jo, macesen ali kostanj. 
Tel.: 031 501 801

Prodam manjšo litoželezno peč na 
trda goriva, v Brežicah. 
Tel.: 041 823 942 

Prodam dve novi 300-litrski inox ci-
sterni, malo rabljeni, po polovični 
ceni, ter mlin za sadje z elektromo-
torjem. Tel.: 041 945 835

Prodam kamen Benkovac, debeline 
2 cm, 60 m2, cena 6,50 €/m2. Kupim 

greben s koso za kosilnico Bucher. 
Tel.: 041 721 132

Prodam varilni aparat CO2 210-am-
perski, vrtalni stroj MK2 stoječi. 
Tel.: 031 580 452 

Ugodno prodam material od lesenega 
gospodarskega poslopja, deske, tra-
me in dvokrilna visoka vrata. 
Tel.: 070 896 494

Prodam 400-litrski sod in podarim 
dve mladi mucki. Tel.: 07 81 44 272 
(zvečer)

Prodam nov tepih 200 x 290, kvali-
teten, debel, zelene barve z rožami, 
cena 100 €. Tel.: 030 934 786

Prodam dva industrijska šivalna stro-
ja: dvoigelni overlock – 800 € in trio-
bodni zik-zak – 300 €, v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 031 771 764

Prodam benkovški kamen, prime-
ren za oblaganje škarp in coklov hiš.  
Tel.: 040 933 911

Prodam učbenike in nekaj delovnih 
zvezkov, atlas in slovar angleščine za 
7. 8. in  9. razred OŠ. 
Tel.: 051 845 161

Prodam kondenzacijski sušilni stroj, 
pralni stroj in skrinjo s tremi preda-
li. Tel.: 041 661 223

Prodam centralni štedilnik Termiks 
23 Stadler za 300 € ali menjam za 
razžagana drva. Tel.: 070 272 355

Prodam novo diatonično harmoni-
ko Štajerko be-es-as amano glasilke, 
ojačani pasi, črno bele barve, ugo-
dno. Tel.: 030 934 786

Prodam električni bojler razred A, 
nov, 80-litrski, in bojler za central-
no gretje in elektriko, 80-litrski, ugo-
dno. Tel.: 051 389 362

Kupim mobilni telefon Nokia N 73. 
Tel.: 031 247 145

Kupim posekano vinsko trto, zelo de-
belo, premer nad 10 cm. 
Tel.: 07 81 42 353 

STIKI, POMOČ

Če imate namen podariti peč na trda 
goriva – kamin, bi ga z veseljem vze-
la, upokojenca. Hvala. 
Tel.: 051 706 264

Če bi želeli podariti še lepo ohranje-
na oblačila za fanta, starega 12 – 14 
let, in kakšno starosti primerno igra-
čo ali knjigo, bi bili zelo veseli. 
Tel.: 040 637 453

Prosim zbiralce sličic kraljestvo živa-
li za št. 59. Hvala. Tel.: 041 589 977

Moški, srednjih let, vdovec, išče žen-
sko od 45 do 55 let, da pride živet k 
meni, sem s hišo in lepo pokojnino. 
Tel.: 07 81 40 228

Če si osamljen, razgledan, urejen, 
višje postave, se oglasi Bošnjakinji 
brez obveznosti, do 65 let. 
Tel.: 031 728 121

Sem vdovec, srednjih let, sam v hiši. 
Če si tudi ti vdova, stara do 60 let, se 
mi oglasi. Nikoli ni prepozno. Čakam 
te. Tel.: 040 295 501

Starejši gospod išče osamljeno, ne-
vezano gospo za družbo in samostoj-
no vodenje gospodinjstva. Nudi celo-
tno oskrbo, plačilo po dogovoru. 
Tel.: 041 296 264

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev in rjavih, 

jarkic v ponedeljek, 
31. avgusta.

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Razprodaja enoletnih kokoši bo
v soboto, 19. septembra 2009.

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

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Gotovinski popust
- 50 % sončna očala

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon

tel.: 051 814 104
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vanjih izkušenih jamarjev, pa 
tudi čez 1000 metrov naj ne 
bi bilo presenečenje. Sicer pa 
je kostanjeviškemu klubu ja-
marjev pomagalo šest zagna-
nih in raziskovalno usmerjenih 
domačinov jamarske sekcije 
»Kreščak«, ki so hkrati člani 
kostanjeviškega kluba.

Le streljaj od jame »Kreščak« 
je jama imenovana »Lisičina«, 
ki se tudi razprostira na večih 
ravneh, a je manj kapniško za-
nimiva. Tu je bilo nekoč zajetje 
pitne vode, zaradi komunalne 
neurejenosti v vasi Ponikve, pa 
je le-to danes opuščeno. »Li-
sičina« skriva tudi nekaj zgo-
dovine, saj so se v njo zateka-
li domačini, ki niso hoteli na 
fronto ali k vojakom med dru-
go svetovno vojno.

Franc in Mitja Požgajeva pra-
vita, da obe jami nista odpr-
ti za posamezne oglede, saj 
sta vhoda zavarovana z zakle-
njenimi železnimi rešetkami. 
Jamo »Kreščak« pa lahko obi-
ščejo vnaprej prijavljene sku-
pine do pet oseb, a le s pri-
merno varovalno opremo.

 Natja Jenko Sunčič

jamo v zimskem času.

Klubu jamarjev Kostanjevica 
na Krki pri nadaljnjem razi-
skovanju in meritvah ni bilo 
žal truda, da so odkrili 600 
metrov novega jamskega po-
ligona. Skupna dolžina jame 
»Kreščak« meri tako 787 me-
trov raziskanih in zabeleže-
nih poligonov, po predvide-

Med najlepšimi tudi
Samanta iz Leskovca
ČATEŽ OB SAVI - V igralnici Grand Casino Lido v Termah Čatež je prejšnjo soboto potekal 
drugi predizbor za letošnji lepotni naslov Miss Hawaian Tropic.  Zmagovalka predizbora 
je postala Špela Sklepič z Raven na Koroškem, njena prva spremljevalka Nuša Verbič iz 
Cerknega, medtem ko so razglasili tudi dve drugi spremljevalki, in sicer Nežo Vrtačnik 
iz Zagorja in Samanto Sršen iz Krškega. Člani organizacijskega odbora pa so izbrali tudi 
najlepšo po svojem okusu – Tejo Jeglič iz Kamnika. Foto: Jure Urek

Teja

Sara

Riana Nuša

Tokrat najlepše v Čatežu (z leve): Teja Jeglič, Samanta 
Sršen, Neža Vrtačnik, Špela Sklepič in Nuša Verbič

Ta lepotica se je hotela skriti 
pod obronki Koričke rebri, to 
je dela Gorjancev in pod dre-
vesi gozda Kreščak, po kate-
rem je dobila tudi ime. Ne-
mogoče je bilo ne odkriti je. 
Najbrž pa ne bo mogoče iz-
vedeti, kdo je odkril tukaj-
šnji vhod v nederje matere 
zemlje, ko domačini ugibajo: 
so bili to lastniki gozda, trav-
nikov in njiv, ali le naključni 
gobar, ki je po podrastju br-
skal za žlahtnostjo gozdnega 
mesa, gobami? A je kraška le-
potica tu in bo tu tudi ostala.

Lepote Posavja: Kraška lepotica »Kreščak«
VELIKA DOLINA - »Tudi mi jo imamo, kraško lepotico, jamo ›Kreščak‹!« pravijo domačini Velike Doline in kot bi se hoteli nekako opravičevati, pristavljajo:» 
Res ni morda najlepša, smo pa krajani KS Velika Dolina ponosni, da nam je narava podarila nekaj tako izjemnega in neponovljivega.«

Nedaleč od zaselka Mladine 
v KS Velika Dolina je vhod v 
jamo »Kreščak«, ki je trenu-
tno največja in še ne dokonč-
no raziskana kraška jama na 
tem območju. Prvi so se iz 
vedoželjnosti začeli spušča-
ti in hoteli videti, kaj se skri-
va pod zemljo, domačini oko-
liških vasi. Niso prišli daleč, 
spoznali pa, da se v njihovem 

podzemnem svetu skriva ne-
ponovljiva lepota predvsem 
belih, skoraj stekleno prozor-
nih kapnikov, ki so zelo redki.

Prve resne raziskave jame so 
opravili jamarji iz bližnje-
ga Samobora, kasneje jamar-
ji iz Kostanjevice na Krki ter 
jamarji iz Novega mesta, pa 
nato še geologi in biologi. Sle-

dnji so ugotovili, da je v jami 
poleg kapnikov tudi življenje. 
Odkrili so, da je »Kreščak« 
zatočišče netopirjev – male-
ga in velikega podkovnjaka, 
da tu domuje jamska kobili-
ca, jamski pajek, jamski hrošč 
in celo metulj, imenovan »bi-
sernica«. Našli so tudi sledi 
kune zlatice, polhov in lisice, 
ki se najverjetneje zatečejo v 

BREŽICE – Pred tednom dni 
smo bili v brežiškem Me-
stnem atriju priča zanimive-
mu srečanju dveh Slovencev 
in Angležinje. Dogodek v tem 
dopustniškem času ne bi bil 
kaj posebnega, če nam ta tro-
jica ne bi pokazala porume-
nele strani časopisa…

Natanko na isti dan, bil je 
prav tako četrtek, 13. avgu-
sta, a pred 39 leti, je angleški 
lokalni časopis Chorley Gauar-
dian objavil fotografijo trojice 
mladih. Glennis Aspby iz an-

gleškega mesteca Ecclestone 
je namreč v Junior Guardianu 
videla prošnjo za dopisovanje 
z mladim Jugoslovanom. »Od-
zvala sem se in to je bila dobra 
odločitev,“ je takrat novinarju 
povedala 16-letna Angležinja. 
Janko Strašek, takrat 19-letni 
Brežičan, si je potem z Glen-
nis dopisoval, dokler ni pole-
ti 1970 dozorela odločitev in 
s prijateljem ter vrstnikom 
Jožetom Kostevcem, sta se 
z avtostopom odpravila v An-
glijo. Jože, ki zdaj živi v Bre-
zovici pri Zagrebu, nam je po-

vedal, da sta si spalne vreče 
sešila kar sama, do pristani-
šča Dover pa sta potrebova-
la štiri dni. Janko si je sicer 
še nekaj let potem dopisoval 
z Glennis, a življenje je steklo 
svojo pot in razen nekaj raz-
glednic ni bilo posebnih stikov. 
Proti koncu lanskega leta se je 
Angležinja spomnila ter v te-
lefonskem imeniku takoj našla 
Jankovo številko. Od takrat ni 
bilo več daleč do ideje o po-
novnem srečanju, ki so ga bili 
vsi trije seveda zelo veseli.
  S. M.

Srečanje po 39 letih...

Jože, Glennis in Janko leta 1970 v Cholerley Guardianu in 2009 v Brežicah


