
ustanove oziroma objekte na-
menja pravzaprav le sredstva 
za nujne investicijske pose-
ge in vzdrževanja (zamenja-

va strehe na OŠ Koprivnica, 
ureditev enote vrtca na Zdo-
lah, dveh oddelkov v krškem 
centralnem vrtcu, parkirišča 
pri šoli v Podbočju idr.). Ob že 
navedenih večjih investicijah 
so po besedah Martine Jere-
le z oddelka za družbene de-
javnosti uspeli letos pridobiti 
vso potrebno projektno doku-
mentacijo za obnovo nekda-
nje leskovške osnovne šole, 
kjer je vrsto let domoval tudi 
Varstveno-delovni center, ki 
jo bodo za potrebe predšol-

OBČINA KRŠKO: 
PReKO dvA tIsOČ 
ŠOlARjev

V šolskem letu 2009/2010 je 
v sedem osnovnih šol v ob-
čini Krško vpisanih skupno 
2160 učencev, od tega 223 
prvošolcev. OŠ dr. Mihajlo Ro-
stohar Krško, v kateri izva-
jajo prilagojen izobraževal-
ni program, obiskuje letos 53 
otrok, OŠ Podbočje 185 otrok 
(od tega 15 prvošolcev), OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
177 otrok (27 prvošolcev), OŠ 
14. divizije Senovo 277 otrok 
(16 prvošolcev), OŠ Koprivni-
ca 101 otrok (8 prvošolcev), 
OŠ Jurija Dalmatina Krško 
643 otrok (68 prvošolcev), 
OŠ Raka 170 otrok (20 prvo-
šolcev) in OŠ Leskovec pri Kr-

Blizu osem tisoč osnovnošolcev 
in dijakov spet v šolskih klopeh

škem 562 otrok, od tega 69 
prvošolcev (57 prvošolcev v 
matični šoli in 12 prvošol-
cev v podružnični šoli v Ve-
likem Podlogu). Ob tem naj 
navedemo tudi vpis v Glas-
beno šolo Krško. Slednjo le-
tos obiskujejo 503 otroci, od 
tega največ – 412 – programe 
učenja instrumentov.

Zaradi novogradnje telova-
dnice pri OŠ Jurija Dalmati-
na, s 1. septembrom zaključe-
ne obnove enote vrtca Kekec 
na Resi na Vidmu, začetka re-
konstrukcije šole in dozida-
ve OŠ Leskovec, novogradnje 
vrtca in rekonstrukcije šole 
na Raki in drugih večjih in-
vesticijskih zalogajev, Obči-
na Krško v letošnjem letu za 
ostale vzgojno–izobraževalne 

ske dejavnosti pri OŠ Lesko-
vec začeli obnavljati še v tem 
šolskem letu. Naročili so tudi 
izdelavo projektne dokumen-

tacije za energetsko prenovo 
centralnega vrtca Krško, ka-
terega obnova naj bi stekla 
v naslednjih letih, za preno-
vo OŠ Jurija Dalmatina, pre-
novo vrtca pri OŠ Brestanica 
ter bazena in telovadnice pri 
leskovški osnovni šoli.

OBČINA BReŽICe: 
1812 OsNOvNOŠOlCev

V brežiški občini je v osmih 
osnovnih šolah (skupaj z eno 
podružnično) v šolskem letu 

2009/10 1812 učencev, od 
tega 180 prvošolcev. OŠ Ar-
tiče obiskuje 241 učencev, 
od tega je letos šolski prag 
prvič prestopilo 26 prvošol-
cev; na OŠ Bizeljsko je 134 
učencev, prvošolčkov je de-
vet; na OŠ Brežice imajo 691 
učencev, prvi razred v treh 
oddelkih obiskuje 57 učen-
cev, v prilagojenem progra-
mu v štirih oddelkih pa je de-
vet učencev; na OŠ Cerklje 
ob Krki je vpisanih 168 učen-
cev, od tega 20 prvošolcev; 
na OŠ Dobova v matični šoli 
obiskuje pouk 191 učencev, 
na podružnični v Kapelah pa 
37, v Dobovi je 23 prvošol-
cev, v kapelski podružnici pa 
jih je šolski prag prvič pre-
stopilo osem; na OŠ Globoko 
je 121 otrok, prvi razred obi-
skuje 19 učencev; na OŠ Ma-
ksa Pleteršnika v Pišecah je 
105 šolarjev, prvošolcev pa 
sedem (pouk obiskujejo sku-
paj z drugim razredom); na 
OŠ Velika Dolina imajo 124 
učencev, prvošolcev pa so 
vpisali enajst. Glasbeno šolo 
Brežice obiskuje 372 učen-
cev, letos so na novo vpisali 
58 otrok, trenutno pa še po-
teka vpis za dva oddelka pri-
pravnice, kjer pričakujejo 30 
vpisanih ter en oddelek pred-
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KONCERT EROIKE
 

prvič v Krškem po izidu 
nove zgoščenke 

Nad mestom se dani

petek, 18.9.2009 
ob 20.uri 

v Kulturnem domu Krško.

Prodajna mesta: Kulturni dom 
Krško, Punkt Krško in Brežice

                  SPONZOR: Restavracija City POSAVJE - Predvčerajšnjim so osnovne in srednje šole znova odprle svoja vrata in po dveh mesecih bolj ali manj brezskrbnih po-
čitnic se je za osnovnošolce in dijake začelo novo šolsko leto, ki tako zanje kot za njihove starše prinaša številne obveznosti, pa 
tudi skrbi. Prag posavskih osnovnih šol je prvič prestopilo 608 malčkov, skupaj je osnovnošolcev 6210. V srednjih šolah bo znanje 
nabiralo 1688 dijakov, od tega 488 v prvih letnikih. Oktobra se jim bodo pridružili še študenti na dveh krških fakultetah, kjer pa 
vpis še ni zaključen. Koliko je šolarjev in dijakov po posameznih občinah in šolah ter kako je z bodisi izvedenimi bodisi z načrto-
vanimi investicijami v šolske objekte, pa preberite v nadaljevanju. 
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Posavski upokojenci na 6. srečanju
ČATEŽ OB SAVI – Šesto srečanje upokojencev 
pokrajine Posavje, ki ga je v soboto, 29. av-
gusta, v čateškem hotelu Toplice organizirala 
Pokrajinska zveza društev upokojencev Posav-
je, je potekalo v znamenju glasbenih, plesnih 
in humorističnih nastopov. Okoli 800 posavskih 
upokojenk in upokojencev je popoldne preži-

velo ob pogostitvi, sproščenih pogovorih ter 
plesnih ritmih ansambla Majolka. Družbo so 
jim med drugim delali posavski župani in pod-
župani, srečanja pa se je udeležlia tudi pred-
sednica Zveze društev upokojencev Slovenije 
Mateja Kožuh Novak. 
 Več o poteku srečanja na strani 3.

KRŠKO – Krški AMD bo v so-
boto gostil dirko za svetov-
no prvenstvo posameznikov 
v speedwayu. Ker po dirki 
v danskem Vojensu s 136 
točkami prepričljivo vodi 
Avstralec Jason Crump, se 
bo ta ob morebitni zmagi 
in slabšemu rezultatu glav-
nega zasledovalca Poljaka 
Golloba lahko že v Krškem 
veselil svojega tretjega na-
slova svetovnega prvaka. 
A tudi od ostalih mojstrov 
ovalne steze  lahko ljubite-
lji speedwaya na Veliki na-
gradi Slovenije pričakujejo 
vrhunske predstave.  S. M.

Odločitev o 
prvaku?

KRŠKO – 10. septembra bodo 
po dvomesečnem premoru 
v klopi znova sedli krški ob-
činski svetniki in svetnice. 
Potrjevali bodo investicij-
ske programe izgradnje ko-
munalne infrastrukture v PC 
Vrbina ter širitve pokopali-
šča Krško, sprejemali števil-
ne spremembe in dopolnitve 
statuta Občine Krško ter po-
slovnika o delu Občinskega 
sveta Občine Krško, odloča-
li pa bodo tudi o ponudbi za 
odkup podjetja Rudar Senovo 
d.o.o. O sklicu ostalih posa-
vskih občinskih svetov do za-
ključka redakcije nismo bili 
obveščeni.
 P. P. 

Tudi za svetnike 
konec počitnic

Prvi šolski dan pred OŠ Artiče (foto: M. K. M.)
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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 (19/2009) bo izšla v 
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
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V članku z naslovom Uprav-
no sodišče zavrglo tožbo Pe-
tana proti županu, ki je bil ob-
javljen v zadnjem Posavskem 
obzorniku na drugi strani, je 
napačno interpretirano, da 
je Upravno sodišče razsodi-
lo v prid Občine. Upravno so-
dišče je ugotovilo, da veljav-
ni statut Občine Krško, ki je 
bil sprejet leta 2000, ko je bil 
župan občine g. Bogovič, ni v 
skladu z zakonsko ureditvijo 
46b člena Zakona o lokalni sa-
moupravi iz leta 1998, ki velja 
še danes. Tako je Upravno so-
dišče zavrglo tožbo, ker so bili 
predlagatelji pobude za sveto-
valni referendum zavedeni z 
nezakonitim določilom statuta 
Občine Krško o pravicah zah-

V primeru tožbe Petan, vezane na svetovalni referendum, Upravno sodišče ugotovilo, da statut Občine 
Krško ni v skladu z zakonodajo.

tevati svetovalni referendum.
Istočasno je Upravno sodišče 
ugotovilo, da je zakonodaja-
lec predvidel možnost širše 
ureditve sodelovanja pri od-
ločanju v občini kot je uredi-
tev po Zakonu o lokalni samo-
upravi, ki jo lahko predpiše 
občina s statutom v primeru 
zbora občanov (2. odst. 45. 
čl. ZLS) in naknadnega refe-
renduma (2. ods. 46. čl. ZLS), 
ne pa tudi v primeru sveto-
valnega referenduma. Žal pa 
lahko v primeru statuta Ob-
čine Krško ugotovimo, da je 
občinski svet odvzel občanom 
ustavno in temeljno človeko-
vo pravico neposrednega od-
ločanja na zborih občanov in 
zborih krajanov.

Kar zadeva referendum-
sko območje v zvezi s krite-
rijem nujnosti Upravno so-
dišče ugotavlja, da gre pri 
vprašanju odlagališč jedr-
skih odpadkov nizko in sre-
dnje radioaktivnosti zaradi 
majhnosti Slovenije prav go-
tovo za vprašanje, ki ima po-
men za vse prebivalce Slove-
nije.

V občinskem sporočilu za 
javnost tudi ni bila omenjena 
odločitev Upravnega sodišča, 
da se zahtevek Občine Krško 
za povrnitev stroškov postop-
ka v znesku 3.176,50 € ne 
naloži tožniku, in da lažne-
ga sporočila predsednice KS 
mesta Krško Jožice Mikulanc 

in predsednikov KS Dolenja 
vas, KS Leskovec pri Krškem 
in KS Krško polje, Branimir-
ja Vodopivca, Bojana Mežiča 
in Franca Žiberta Upravnemu 
sodišču, da so vlagatelji tož-
be kot člani svetov KS pre-
koračili pooblastila oz. se le-
gitimirali brez pooblastil KS, 
Upravno sodišče ni vzelo za 
relevantno.

V primeru, da kdorkoli želi 
sam prebrati sklep Uprav-
nega sodišča, še tile podat-
ki: sklep Upravnega sodišča 
z dne 06.08.2009 pod ozna-
ko IU 1061/2009.

 Bojan Petan,
  univ. dipl. oec.

Odgovor na članek v Posavskem obzorniku št. 17, z dne 20.8.2009

ČRNEČA VAS – Tu so 28. avgusta odprli modernizirano in as-
faltirano cesto do dveh najbolj južnih vasi v občini Kostanje-
vica na Krki - do Vrtače in Vrbja. Kot je ob tem povedal ob-
činski svetnik Joško Cunk, pomeni moderna cesta napredek 
za okoli 20 ljudi, ki še vztrajajo v teh odročnih krajih. Prvo 
krpo asfalta so dočakali leta 1993, pred tremi leti je sledil 
drugi odsek, zdaj pa so asfaltirali še dobrih 1700 metrov ce-

ste, kar je Občino Kostanjevica na Krki stalo 145 tisoč evrov. 
Župan Mojmir Pustoslemšek je dodal, da bo v bodoče po-
trebno asfaltirati še cesto, ki te vasi povezuje s sosednjo 
KS Podbočje oz. občino Krško, poskrbeti pa bo treba tudi za 
javni vodovod, saj imajo zdaj le vaškega. Otvoritve, polep-
šane z zvoki kostanjeviškega pihalnega orkestra ter nastopi 
domačih otrok, sta se poleg številnih domačinov, očitno zelo 
veselih nove pridobitve, udeležila tudi krški in šentjernejski 
župan Franc Bogovič in Franc Hudoklin. P. P.

Asfalt velik napredek za 
odročne vasi

Cesto so odprli (z leve): župan Mojmir Pustoslemšek, 
občinski svetnik Joško Cunk ter krški župan Franc 
Bogovič, saj ima projekt korenine še v krški občini.

šolske glasbene vzgoje, ki jo 
bo obiskovalo deset učencev.

Po podatkih Anice Hribar z 
Oddelka za družbene dejav-
nosti je Občina Brežice v le-
tošnjem letu realizirala na-
slednja vzdrževalna dela, 
nekatera dela pa so trenu-
tno še v teku: na OŠ Artiče 
- nakup novega kombija za 
prevoz otrok in ureditev var-
nostne razsvetljave; na OŠ 
Bizeljsko - nameščanje šči-
tnikov stenskih robov; na OŠ 
Brežice - nakup panojev, ure-
ditev prezračevanja v štirih 
atrijih; na OŠ Cerklje ob Krki 
- obnova oken starega dela 
šole; na OŠ Dobova - nada-
ljevanje zamenjave oken, za-
menjava tlakov v dveh igral-
nicah in sanitarijah v vrtcu; 
na OŠ Globoko - razsvetlja-
va zunanjega igrišča, bru-
šenje in lakiranje parketa 
v treh učilnicah, zamenja-
va stropnega opaža v prosto-
rih mansarde, razbremenitev 
podstrešja z odstranitvijo na-
sutja in sanacija poškodova-
nih stropnikov; na OŠ Pišece 
- ureditev dodatnih učilnic, 
nakup shranjevalne omare 
za kemikalije; na OŠ Velika 
Dolina - zamenjava in zašči-
ta ventilatorjev v telovadni-
ci, nakup kosilnice sesalca 
ter parnokonvekcijske peči-
ce; v Glasbeni šoli Brežice - 
nakup glasbenih inštrumen-
tov in zvočnoizolacijskih vrat 
v dvorano. Vrednost vseh in-
vesticij znaša 200.000 evrov. 
Kot še dodajajo, letos niso 
pričeli z novimi investicijami, 
naročili pa so izdelavo idejne 
zasnove za ureditev zunanjih 
športnih površin pri OŠ Dobo-
va ter obnovili parket v tam-
kajšnji športni dvorani. 

OBČINA sevNICA: 
OsNOvNOŠOlCev 
POldRugI tIsOČ 
V sevniški občini imajo v no-
vem šolskem letu na sedmih 

šolah 1494 šolarjev (28 manj 
kot lani), od tega je 151 pr-
vošolčkov (14 manj kot lani). 
OŠ Sava Kladnika Sevnica je 
s septembrom sprejela 770 
učencev (59 prvošolčkov), v 
podružnici na Studencu ima-
jo 6 in na Loki 8 prvošolčkov. 
Na OŠ Blanca je 114 šolarjev 

(14 prvošolčkov), na OŠ Kr-
melj je 94 učencev (12 pr-
vošolčkov), na OŠ Šentjanž 
123 učencev (15 prvošolčk-
ov), na OŠ Tržišče 127 učen-
cev (11 prvošolčkov), na OŠ 
Boštanj 247 učencev (26 pr-
vošolčkov), na OŠ Ana Gole s 
prilagojenim programom pa 
skupaj 19 učencev. Glasbe-
no šolo Sevnica obiskuje 225 
učencev, letos so na novo 
vpisali 25 otrok.

Občina Sevnica bo v leto-
šnjem letu pridobila projek-
tno dokumentacijo za OŠ Tr-
žišče, po pridobitvi sklepa 
šolskega ministrstva o so-
financiranju projekta pa 
bodo pričeli z izgradnjo no-
vega objekta. Pripravlja se 
tudi projektna dokumenta-
cija za dozidavo oz. rekon-
strukcijo OŠ Studenec, ki bo 
pripravljena do konca okto-
bra 2009. Po pridobitvi ze-
mljišča pri OŠ Šentjanž bo 
Občina začela s postopkom 
pridobivanja projektne do-
kumentacije za izgradnjo 
nove telovadnice ter uredi-
tve zunanjega igrišča, je po-

jasnila vodja matičnega od-
delka Mojca Sešlar. Občina 
Sevnica, ki je ustanovitelji-
ca sedmih osnovnih šol, je v 
postopku pridobivanja ener-
getskih pregledov vseh šol, 
ki bodo pripravljeni v letu 
2009. Energetski pregle-
di bodo osnova za izvajanje 

večjih investicijskih del ter 
podlaga za prijavo na držav-
ne in evropske razpise v zve-
zi s sanacijo javnih zgradb. 
Energetski pregledi bodo za-
jemali analizo energetske-
ga stanja in upravljanja z 
energijo, obravnavanje mo-
žnih ukrepov učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov 
energije, poročilo o energet-
skem pregledu in predstavi-
tev energetskega pregleda s 
predlagano najboljšo rešitvi-
jo učinkovite rabe energije. 

OBČINA RAdeČe: 
364 uČeNCev IN uČeNK

Edino radeško osnovno 
šolo, OŠ Marjana Nemca, 
bo vključno s podružnič-
no šolo Svibno v šolskem 
letu 2009/10 obiskovalo 364 
učencev, od tega bo v ome-
njeni podružnici le 10 otrok. 
Prvošolčkov je v Radečah 31, 
od tega v Svibnem le en uče-
nec. Pri tem velja dodati, da 
bo podružnična šola Svibno 
izvajala pouk v »trojni kom-
binaciji« - v istem razre-
du bodo en prvošolček, pet 

učencev drugega razreda in 
štirje učenci tretjega razre-
da. V Glasbeno šolo Radeče, 
ki ima podružnico tudi v La-
škem, je v individualnem po-
uku vpisanih 270 učencev, od 
tega 126 v Radečah. Najbolj 
priljubljena glasbila so kla-
vir, kitara, violina in flavta.
Ravno ob koncu počitnic se 
končujejo krovsko kleparska 
dela na strehi nad jedilnico 
OŠ Radeče, ki so bila potreb-
na zaradi dotrajanosti in za-
tekanja vode, druga investi-
cija pa so dolgo pričakovane 
garderobne omarice za učen-
ce na OŠ Radeče, ki bodo za-
gotovile višji nivo varnosti za 
njihove osebne predmete.

OBČINA 
KOstANjevICA: 
NAtANČNO dve stOtNIjI 
ŠOlARjev 
V kostanjeviško Osnovno šolo 
Jožeta Gorjupa bo po znanje 
v tem šolskem letu hodilo na-
tančno 200 učenk in učencev, 
od tega 23 prvošolčkov. Med 
investicijami v zadnjem času 
velja omeniti novo opremo v 
eni izmed učilnic ter obno-
vljeno šolsko jedilnico, dru-
gih večjih investicij pa v šoli 
zaenkrat – vsaj zaradi števi-
la šolarjev - ne načrtujejo.

sRedNje ŠOle: 
sKORAj 1700 dIjAKOv

V Šolskem centru Krško – 
Sevnica je letos vpisanih 770 
srednješolcev, od tega 230 
dijakov v prvih letnikih, ki 
v enajstih oddelkih obisku-
jejo 1. letnik srednješolske-
ga in poklicnega izobraževa-
nja. Gimnazijo Brežice v 21 
oddelkih obiskuje 560 dija-
kov (436 v programu splošna 
in 124 v programu ekonom-
ska gimnazija), „fazanov“ je 
154, na Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice pa imajo 358 di-
jakov, od tega 104 v prvih le-
tnikih.
 P. P., B. M., M. K. M., S. V.

Blizu osem tisoč osnovnošolcev 
in dijakov spet v šolskih klopeh
nadaljevanje s 1. strani

Vlada RS je 27. avgusta izdala odločbo o imenovanju mag. 
Vojka Sotoška iz Velike vasi pri Krškem za zakonitega zasto-
pnika javnega podjetja Infra d.o.o. Dosedanji direktorici In-
fre Ani Gračner se mandat izteče 1. oktobra, Sotošek, sicer 
predhodnik Gračnerjeve na direktorskem mestu Infre, pa bo 
zakoniti zastopnik do imenovanja novega direktorja oziro-
ma največ 12 mesecev. 

Sotošek znova na čelu Infre?

Sprejem prvošolčkov na OŠ Boštanj (foto: S. R.)
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BREŽICE - Direktor Splošne 
bolnišnice Brežice Dražen Le-
vojević in direktorica Splošne 
bolnišnice Novo mesto Mira 
Retelj sta prejšnji teden s 
podpisom treh pogodb v sku-
pni vrednosti dobrih 279.000 
evrov okrepila sodelovanje 
med bolnišnicama. S podpisom 
omenjenih pogodb se bolnišni-
ci zavezujeta k sodelovanju pri 
pregledu brisov materničnega 
vratu, histopatoloških preiska-
vah ter pranju bolnišničnega 
perila. Omenjeno sodelovanje 
je skladno z usmeritvami Mi-
nistrstva za zdravje o sodelo-
vanju obeh regijskih bolnišnic 
in je v interesu obeh bolni-
šnic. Splošna bolnišnica Breži-
ce bo na ta način zagotovila 
kakovostno izvajanje razpisa-
nih storitev po bistveno nižjih 
ponudbenih cenah. Bolnišni-
ca Brežice tako predvideva, 
da bo prihranila 24.150 evrov 
na letni ravni. Po drugi strani 
pa bo Splošna bolnišnica Novo 
mesto s pridobljenimi posli bo-
lje izkoristila svoje obstoječe 
zmogljivosti za izvajanje ome-
njenih storitev. 

S sodelovanjem do 
prihranka

Slavica Mirt, Hinjce pri Krme-
lju: Mislim, da bi bilo to prav. 
Menim, da sedanja davčna le-
stvica ni najbolj pravično poraz-
deljena, zaradi take delitve pa 
je najbolj prizadet srednji sloj. 
Nisem pa povsem prepričana, ali 
bi morebitne višje obdavčitve ti-
stih z višjimi dohodki kaj pripo-
mogle k nižanju ali zmanjšanju 
socialnih razlik. Del davka se res 
vrne davkoplačevalcem, večji 
del pa ne. Vsaj ne neposredno.

Andrej Vidmar, Krško: Zdi se mi 
povsem sprejemljivo, da bi bili 
tisti, ki imajo znatno več od pov-
prečja, tudi višje obdavčeni, ali 
pa da bi bil v višini obdavčitve 
del njihovega dohodka direktno 
namenjen za razne socialne pro-
grame. Pri tem bi lahko uvedli 
denimo tudi neke vrste olajšave 
za tiste podjetnike, ki investira-
jo v nove produkte, nova delov-
na mesta, kar je seveda sledlji-
vo in dokazljivo. 

Uroš Škof; Brežice: Vsebine 
predloga natančno ne poznam, 
kolikor mi je znano iz medijev, 
bi vzpostavitev sistema stala več, 
kot bi država pobrala davkov. To-
vrsten davek ne bi zmanjšal soci-
alnih razlik, pač pa bi bogatejši 
izbrali davčne oaze. V tej fazi bi 
bilo bolj pomembno, da bi se od-
povedali projektom, ki za državo 
niso tako pomembni, kot so na-
kup oklepnikov, višje cestnine za 
transferne prevoznike itd.

Darinka Avguštin, Sevnica: 
Dvomim, da bi višje obdavči-
tve prejemkov tistih, ki imajo 
visoke dohodke, prinesle žele-
ne rezultate. Dvomim, da bi se 
s tem socialne razlike zmanjša-
le. Delavske plače bi kljub vse-
mu ostale nizke, zelo nizke za 
najbolj ogrožen sloj prebival-
stva, ki mora preživeti mesec 
z manj kot 500 evri neto plače. 

Anja Cerjak, Dečno selo: Če 
bi res prišlo do obdavčenja, 
te razlike ne bi bile tako zelo 
občutne. Ob tem se postavlja 
vprašanje, kolikšen bi bil zne-
sek olajšav in komu bi bil name-
njen. Logično bi bilo, da bi tiste 
z višjimi prejemki bolj obdavči-
li, socialno šibkim pa bi morali 
dati več olajšav. Je pa naša dr-
žava vedno bolj zahtevna, de-
nar se nekje izgublja, kar nekaj 
plačujemo, pa ni nikoli dovolj. 

ANKETA

Jernej Zagorc, Vrtača: Z višjo 
obdavčitvijo bogatejših se stri-
njam, obdavčitev mora biti so-
razmerna z višino dohodka. 
Revnejšim je treba dati večje 
olajšave, saj socialne pomoči 
niso dovolj, ker pogosto ne gre-
do v prave roke. Socialnih razlik 
s tem sicer ne bi izničili, ekstre-
mno bogati in ekstremno revni bi 
ostali na istem. Socialne razlike 
po mojem mnenju pri nas niso 
tako hude kot ponekod v tujini.

BREŽICE – 28. avgusta je bila v 
Brežicah za promet sproščena 
Černelčeva ulica. Kljub pred-
hodnimi arheološkim raziska-
vam, ki so napovedovala ča-
sovni zamik v izvedbi, je bila 
prenovljena ulica nared za prvi 
šolski dan. Obnovo je zaje-
la celotno infrastrukturo - fe-
kalno kanalizacijo in vodovod, 
rešitev meteorne kanalizaci-
je, javno razsvetljavo, pločnik 
in vozišče ter ureditev prome-
tne signalizacije. Popravljeni 
so tudi zavijalni radiji v križi-
šču s Cesto prvih borcev.

Černelčeva ulica v novi preobleki

diti na lastni organiziranosti 
in se zavedati, da so lastni-
ki zadrug ter se do te svoje 
lastnine odgovorno obnašati. 
Meni, da bi z organiziranimi 
in dobrimi vodstvi zadrug lah-
ko urejali trg, tudi za lokalno 
samooskrbo in se postavili ob 
bok veletrgovcem, ki povzro-
čajo razpad domačega trga. 
V pripravi je nov zakon o 
kmetijstvu, ki bo javnosti 
predstavljen v teh dneh. Bo 
ta ponudil rešitev za kmetij-
stvo? Ali je rešitev le v prila-
gajanju kmetijstva podneb-
nim spremembam? Orešek 
meni, da so ti procesi dolgo-
trajni, strukturni in kulturni, 

Beseda dá besedo

„Kriza se v kmetijstvu vedno 
odziva kasneje, z zamikom, 
in tudi kasneje se iz nje iz-
ide, tako da pričakujem, da 
se bo dno še zgodilo,“ meni 
Žveglič. Jesenski čas spra-
vila pridelkov in poplačila 
celoletnega truda kmetom 
prinaša skrbi, saj ni prave-
ga odkupa, niti oblikovanih 
cen, pravi Orešek, ki meni, 
„da je v tem času kmet po-
stavljen pred največje pro-
bleme, kako produkt spreme-
niti v denar, ki ga potrebuje 
za nov ciklus in za novo leto.“ 
V sindikatu kmetov so zara-
di slabega odziva države na 
splošne zahteve kmetov ter 
zahteve, da močo, ki je pri-
zadela letino pšenice, opre-
deli kot elementarno ne-
srečo, napovedali jesenski 
protest. Skupina za izhod iz 
krize kmetijstva, ki bo na 
radgonskem sejmu predsta-
vila ukrepe, dela v treh sme-
reh, pravi predsednik sindi-
kata. In sicer, kaj lahko stori 
država, kaj je potrebno do-
reči z UE in kaj lahko storijo 
kmetje sami. Žveglič meni, 
da bi kmetje morali več nare-

V oddaji Beseda da besedo nas je zanimalo, ali se »gospodarska kriza« pozna tudi 
v kmetijstvu? Po napovedih gostov v studiu - Romana Žvegliča, predsednika Sin-
dikata kmetov Slovenije, in Borisa Oreška, predsednika brežiške območne enote 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Slovenije, ki pokriva Posavje, še ni dosegla dna. 

da pa se jim že posvečamo. 
Tako poteka komasacija Kr-
škega polja, kjer novi zakon 
predvideva znižanje odstotka 
potrebnih soglasij, Posavje je 
zagotovilo tudi vodni poten-
cial za namakanje iz naslova 
hidroelektrarn na Savi. Naša 
država je menda država z 
najmanj kmetijskimi površi-
nami na prebivalca v EU, ob 
tem pa veliki projekti, kot so 
hidroelektrarne, cerkljansko 
letališče in medmestna pove-
zava med Brežicami in Krškim 
uničujejo prvovrstne kmetij-
ske površine.  S. V. 

 Več na www.posavje.info. 

Roman ŽvegličBoris Orešek

Kriza v kmetijstvu 

Višji davki za bogate?
Finančni minister Križanič je razburil s (kasneje uma-
knjenim) predlogom o višji obdavčitvi premožnejših. Kaj 
o tem menijo naši tokratni sogovorniki? Bi to pripomoglo 
k zmanjšanju socialnih razlik? 

nadaljevanje s 1. strani

ČATEŽ OB SAVI – Za okoli 800 
posavskih upokojencev in 
upokojenk, ki so jih v čate-
ški turistični biser pripeljali z 
avtobusnimi prevozi, so prav 
poseben program pripravi-
li Olga Košir, Slavko Bakar 
in Helena Vogrinc. Nastopi-
li so dobovski Mariachi La Pa-
loma, Elizabeta in Dragutin 
Križanić, mažoretke Pihal-
nega orkestra Loče, citrarki 
Mateja Avšič in Alenka Ili-
jaž, mošanska ljudska pe-
snica Reza Toporišič in hu-
moristka Ivanka Zupančič 
kot Pišečka Mica. Program je 
povezoval Andrej Pinterič.

Ob tej priložnosti je spre-
govoril brežiški župan Ivan 
Molan, ki je izrazil zado-
voljstvo, da so srečanje or-
ganizirali prav v občini Bre-
žice, nato pa med drugim še 
dejal: „Danes bo prav goto-
vo tekla beseda o otroci, o 
vnukih in še o marsičem. Pro-
bleme pa pustite ob strani, 
čeprav vi najbolje veste, kaj 
vas teži. Odkar ste povezani 
v zvezo, se veliko bolj vklju-
čujete v vsakdan in spremlja-

Upokojenci na 6. srečanju

te najrazličnejše dogodke, 
vaš glas je močnejši. Znanja 
vaše generacije ne smemo 
zanemarjati, od vas se lah-
ko veliko naučimo in veliko 
lahko pripomorete h kako-
vosti življenja v svoji sredi-
ni. Hvala vam, da ste podpr-
li nadaljnje delovanje naše 
bolnišnice.“ 

Predsednica Zveze društev 
upokojencev Mateja Kožuh 

Novak pa je zbrane nagovo-
rila: „Mlajše generacije se 
vedno bolj zavedajo, da nas 
potrebujejo. Povejte svojim 
otrokom, da vse generacije 
veliko bolje živimo v sodelo-
vanju drug z drugim. Naši dr-
žavi manjka modrosti. Stopili 
smo skupaj in podprli delova-
nje Vzajemne. Hoteli so spri-
vatizirati 620 milijonov težko 
blagajno Vzajemne, vendar 
mora ostati neprofitna. Vsi 

smo vlagali vanjo, takšna 
mora ostati za naše otroke. 
Nič nimamo proti privatiza-
ciji, vendar storitve javne-
ga zdravstva morajo ostati 
javne, vsem dostopne in ne 
privilegij le za nekatere. V 
pripravi je nova zdravstve-
na zakonodaja. Biti moramo 
še pozornejši, kaj se bo do-
gajalo. Tudi domsko varstvo 
ostaja marsikateremu upoko-
jencu s svojo pokojnino ne-
dostopno, saj je predrago, 
tudi tu bo potrebno nekaj 
narediti.“ 

Zbrane so pozdravili še po-
krajinska predsednica Ana 
Pajić, krški podžupan Cvetko 
Sršen, sevniški župan Srečko 
Ocvirk, kostanjeviški župan 
Mojmir Pustoslemšek, di-
rektor izolskega hotela Del-
fin Branko Simonovič, pred-
sednica sveta časopisne hiše 
Vzajemnost Anka Tominšek, 
direktorica krškega Centra za 
socialno delo Marjana Sečen 
in predsednik dolenjsko-be-
lokranjske zveze upokojen-
cev Jože Jazbec. 
 
 M. Kalčič M. 

Gostiteljsko vlogo je imel tokrat brežiški župan Ivan 
Molan, levo ob njem predsednica ZDUS Mateja Kožuh 
Novak, desno pa predsednica pokrajinske ZDU Posavje 
Ana Pajić. (fotogalerija na www.posavje.info)

Vzporedno z deli na Černelče-
vi so se pričela tudi dela na Le-
vstikovi ulici v enakem obse-
gu brez obnove vodovoda. Ta 
dela so časovno zamaknjena 
od predvidenega načrta zara-
di zahteve Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine po dodatnih 
izkopavanjih, za kar na Obči-
ni Brežice še čakajo kulturno-
varstveno soglasje za izkopa-
vanje Ministrstva za kulturo. S 
pravočasno izdanim soglasjem 
pričakujejo, da bodo dela na 
tej ulici končana do konca sep-
tembra. Obe investiciji, tako 
Černelčeva ulica kot Levstiko-
va ulica, potekata znotraj pro-
jekta Ureditev starega mestne-
ga jedra. Projekt poleg Občine 
Brežice v deležu 85 % upraviče-
nih stroškov sofinancira Evrop-
ska unija iz sredstev Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ob praznovanju 40-letnice Kluba ja-
marjev Kostanjevica na Krki, 120-letnice Jamarske zveze Slove-
nije, 50-letnice Jamarske reševalne službe in 50-letnice od pr-
vega izida revije Naše jame bo v soboto, 5. septembra, ob 14. 
uri na jasi pred Kostanjeviško jamo osrednja proslava v počasti-
tev navedenih jubilejev. V okviru praznovanj bo pri Kostanjevi-
ški jami potekalo tudi dvodnevno srečanje vseh jamarskih dru-
štev iz Slovenije in zamejstva, v okviru katerega bodo potekale 
okrogle mize, tekmovanja, predstavitev delovanja klubov... 

Praznično srečanje jamarjev



Posavski obzornik - leto XIII, številka 18, četrtek, 3. 9. 20094 IZ NAŠIH KRAJEV

Uravnotežen 
razvoj terja 
širino

Pogosto poslušam tarna-
nje posameznih investi-
torjev, ki želijo zgraditi 
ali razširiti stanovanjski 
oziroma poslovni objekt, 
pa tudi tarnanje načrto-
valcev večjih razvojnih 
projektov, da jih pri nji-
hovem načrtovanju in iz-
vedbi ovirajo razne dr-
žavne službe, ki postavljajo pred njih nemogoče, 
včasih nasprotujoče si zahteve in pogoje. Seveda je 
laiku težko soditi o vsebini in strokovnosti teh zah-
tev in pogojev, težko pa se je izogniti vprašanju: Ali 
niso te zahteve in pogoji posledica pretirano ozke 
obravnave brez upoštevanja širine projekta? Prime-
rov takšne prakse je kar nekaj in upam, da v nada-
ljevanju opisani ni med njimi. Za kaj gre? 

Zavod RS za varstvo narave je pred nedavnim pre-
dlagal, da se celotno porečje Save v spodnjem toku 
in širša območja ob Savi v bližini Brežic (Vrbina) in 
bližini meje s Hrvaško (okolica vasi Loče in Miha-
lovci) vključijo v Naturo 2000. Predlog je znan le v 
grobem, namen je zavarovati določene živalske in 
rastlinske vrste in habitatne tipe na tem območju. 
Dejstvo je, da bi bil s sprejetjem tega predloga zna-
tno otežen sleherni poseg v prostor oziroma gradnja 
znotraj tega območja in še več. Seveda se vsem, ki 
skrbimo za razvoj tega dela Slovenije, zastavlja vr-
sta vprašanj in upam, da ima predlagatelj tudi od-
govore in sicer:

• Vpliv vključitve območij v Naturo 2000 na razvoj 
naselij in na gospodarsko ter kmetijsko aktivnost 
na teh območjih s poudarkom na  vplivu na obsto-
ječa in nova delovna mesta? 

• Možnost razvoja komunalne infrastrukture na ob-
močjih, ki so predlagane v Naturo 2000, in sicer 
vpliv na izgradnjo novih medmestnih cestnih po-
vezav (Vrbinska cesta) in posodobitve obstoječih 
cest (preplastitve, širitve), izgradnje pločnikov, 
javne razsvetljave, kolesarskih poti, čistilnih na-
prav, protipoplavnih nasipov in podobno? 

• Možnost uporabe vode reke Save za namakanje 
kmetijskih površin in pogoji, pod katerimi je mo-
žna sprememba kmetijskih kultur na površinah, 
ki so vključene v Naturo 2000?

• Možnost plovnosti reke Save v spodnjem toku z 
motornimi plovili za potrebe gospodarstva, turiz-
ma in športa.

V Posavju poteka tudi pomemben nacionalni ener-
getski projekt, in sicer izgradnja verige HE na Spo-
dnji Savi. Ker je učinkovitost (protipoplavna, ener-
getska, vodovarstvena,...) odvisna od izgradnje 
celotne verige (vključno s HE Brežice in HE Mokri-
ce), je ključno, da je predlagatelj natančno določil 
tudi vpliv vključitve teh območij v Naturo 2000 na 
dokončanje tega projekta tako v časovnem kot vse-
binskem smislu. Vem, da je vzpostavljeno dobro in 
intenzivno sodelovanje med investitorjem izgradnje 
HE na Spodnji Savi in med Ministrstvom za okolje. 
Investitor je naročil celovito študijo pojavljanja za-
varovanih vrst in habitatnih tipov z namenom ugo-
tovitve njihovega dejanskega stanja na območju 
spodnje Save s pritoki. Namen študije je, da se dolo-
čijo omejitveni in nadomestni ukrepi v primeru gra-
dnje HE. V tej fazi projekta je nujno izvedeti, katere 
bodo še dodatne omejitve in potrebne še dodatne ak-
tivnosti investitorja in lokalnih skupnosti v primeru 
razglasitve predlaganega območja v Naturo 2000 za 
nadaljevanje gradnje verige HE na Spodnji Savi.  

Upam, da predlagatelj predloga, to je Zavod RS za 
varstvo narave, razpolaga z navedenimi podatki in 
informacijami, saj bi to morali biti ključni elemen-
ti predloga. Še kako pa so ti podatki nujni za vse, 
ki bodo njihov predlog celovito presojali in se opre-
delili do njega. Jasno je, da smo vsi zadolženi za ra-
zvoj Posavja dolžni z naravo ravnati skrbno, hkrati 
pa smo poklicani zagotavljati gospodarstvu in obča-
nom potrebne pogoje za nadaljnji razvoj. 

Uravnotežen razvoj zahteva širino in upoštevanje 
številnih dimenzij, ki jih načrtovane spremembe pri-
našajo. Pogosto ozkost pogledov, mnenj in pogojev, 
ki jih pred načrtovalce razvoja postavljajo številne 
državne službe je potrebno preseči. Vsakdo, ki posta-
vi načrtovalcem oziroma investitorjem nek pogoj ali 
omejitev v imenu ohranjanja narave ali kulturne 
dediščine ali česar koli že, mora pri tem upošteva-
ti posledice svojih odločitev na drugih področjih ozi-
roma pretehtati ali ni morda »cokla« razvoju zaradi 
lastne ozkosti in poveličevanja »svoje« stroke.   

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Na petkovi slavnostni seji je 
bil osrednji govornik name-
stnik generalnega direktorja 
Uprave Republike Slovenije za 

zaščito in reševanja (URSZR) 
Branko Dervodel. Le-ta je v 
svojem jasnem in jedrnatem 
govoru izrazil prepričanje, da 
je potrebno gasilstvu in ga-
silcem posvetiti večjo pozor-
nost. »Število in intenziteta 
različnih nesreč naraščata,« 
so bile njegove uvodne bese-
de, vanje pa je vpletel tudi 
status prostovoljnega gasil-
stva, ki ga je potrebno še iz-
boljšati, pri čemer je nujno in 
zelo pomembno področje tudi 
zagotavljanje finančnih sred-
stev. Ob visokem jubileju PGD 
Sevnica je dejal: »130-letni-
ca je izredna doba za delova-
nje prostovoljnega gasilskega 
društva.« 

Visok in častitljiv jubilej 
PGD Sevnica
SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je potekala 28. avgusta slavnostna seja ob 130-letnici delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, naslednji dan pa na prostoru pri sevniški pošti še osrednja 
prireditev s parado gasilcev in gasilskih vozil ter tehnike s prevzemom nove gasilske črpalke.

Župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk je v svojem nagovoru 
poudaril, da je »duh prosto-
voljnosti« temelj gasilstva in 

nato PGD Sevnica ob visokem 
in častitljivem jubileju poda-
ril Listino Občine Sevnica v 
znak spoštovanja dela, ki ga 
opravljajo gasilci. Predse-
dnik PGD Sevnica Štefan Te-
raž in poveljnik PGD Sevnica 
Robert Orešnik sta v nada-
ljevanju slavnostne seje  po-
delila bronasto plaketo za 
izredne zasluge in razvoj ga-
silske organizacije. Preje-
mniki so bili: PGD Spodnja 
Polskava, PGD Zamušani in 
PGD Zbure. Zlato plaketo so 
prejeli: Stane Trupej, Dra-
go Zakošek, Martin Žnidar-
šič, Silvo Osovnikar, Anton 
Koren, GZ Sevnica, Občina 
Sevnica in URSZR. Srebrno 

plaketo PGD Sevnica je pre-
jela Marjana Kralj. Predse-
dnik Gasilske zveze Sloveni-
je in častni predsednik PGD 

Sevnica Anton Koren je po-
delil priznanje GZ Sloveni-
je - Frideriku Percu gasil-
sko odlikovanje III. stopnje 
in Maksu Senici najvišje pri-
znanje in odlikovanje za po-
sebne zasluge. Pzahvalo za 
pomoč in podporo za uspe-
šno delovanje PGD Sevnica  
so prejeli: Občina Sevnica, 
Gen energija, Lisca Sevni-
ca, Kmečka zadruga Sevni-
ca, Preiss Sevnica, Rafael 
d.o.o. Sevnica, Stilles Sev-
nica, Tanin Sevnica in Zava-
rovalnica Triglav, Območna 
enota Krško. 

Prijeten kulturni program na  
slavnostni seji ob 130-letni-
ci delovanja PGD Sevnica-
so oblikovali člani in članice 

MePZ Zbure, Folklorna skupi-
na Razbor in Oktet Jurij Dal-
matin. Ob visokem jubile-
ju PGD Sevnica je izšla tudi 

Kronika, ki zajema kronolo-
ški pregled od leta 1879 do 
2009. Zanjo je zbral in ure-
dil gradivo Milan Kajič, pod-
poveljnik GZ Sevnica.

Praznovanje 130-letnice PGD 
Sevnica  se je zaključilo za-
dnjo avgustovsko soboto na  
prostoru za HTC-jem s para-
do gasilcev in gasilskih vozil 
ter s  prevzemom nove ga-
silske črpalke. Na osrednji 
sobotni prireditvi je prejelo 
PGD Sevnica tudi zlato plake-
to za izredne zasluge in ra-
zvoj gasilske organizacije, ki 
jo je društvu podelila Gasil-
ska zveza Slovenije.

Smilja Radi, foto: Ljubo 
Motore (fotogalerija na 

www.posavje.info)

Na osrednji prireditvi ob 130-letnici PGD Sevnica je 
potekala gasilska parada, ki ji je sledila predstavitev 
gasilskih vozil ter tehnike in prevzem nove gasilske 
črpalke.

Slavnostni govornik na osrednji prireditvi je bil župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

Pod velikim šotorom pred no-
vozgrajenim domom kraja-
nov se je zbralo lepo število 
gasilcev iz vseh 32 gasilskih 
društev, program pa so s svo-
jim glasbenim nastopom po-
pestrili tudi ločki godbeniki. 
Brežiški župan Ivan Molan je 
v nagovoru med drugim de-
jal, da so gasilci vedno pri-
pravljeni priskočiti na pomoč 
in izrazil veselje, „da vas le-
tos lahko tukaj pozdravim, saj 
ste kot majhna krajevna sku-
pnost lahko zgled in dokaz, da 
se da tam, kjer je volja, ve-
liko narediti. Kraj se je začel 
zelo lepo  razvijati in ljudje 
so se pričeli med sabo družiti, 
vendar volja v današnjih ča-
sih ni dovolj, ko je vedno več 
ujm, požarov in ostalih ne-
všečnosti. Zato potrebujete 
tudi ustrezno opremo, za kar 
pa je potreben denar“. 

Predsednica sveta KS Križe 
Majda Ban  pa je zbranim 
dejala: „Mnogi od vas ste tu 
prvič, upam, da se boste v 
naši sredini v eni izmed naj-
manjših krajevnih skupnosti 
v občini Brežice dobro poču-
tili. Začeli smo graditi moza-
ik uspešnega desetletja, saj 
ljudje pri nas še vedno radi 

Brežiški gasilci tokrat 
praznovali v Križah
KRIŽE - Gasilska zveza Brežice je 29. avgusta v Križah za brežiške gasilce pripravila obeležitev dne-
va gasilcev, ki so ga združili s praznovanjem 10-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Križe 1999, 
90-letnice PGD Stara vas in 60-letnic PGD Orešje, Pirošica in Spodnja Pohanca. 

skrbijo za svoj košček ze-
mlje. Tudi najrazličnejše ge-
neracije naših krajanov med 
sabo usklajeno delujejo in si 
prisluhnejo. To da človeku 
lep, dober in prijeten obču-
tek.“ Izpostavila je še napo-
re, ki so jih vložili v izgra-
dnjo doma krajanov, kjer so 
dobili domovanje tudi gasil-
ci. Tudi predsednik PGD Kri-
že 1999 Ivan Grmšek se je 
sprehodil po minulih dese-
tih letih in izpostavil nekaj 
najpomembnejših dosež-
kov. Za mikrofon je stopi-
la še podpredsednica breži-

ških gasilcev Martina Živič, 
ki je med drugim dejala, da 
brežiška gasilska zveza vsto-
pa v 55-letnico delovanja 
in da gasilske vrste združu-
jejo kar 2700 gasilcev. „Po-
hvalno je tudi, da se tekmo-
vanj vsako leto udeleži več 
mladih, zato se nam ni treba 
bati za podmladek. Odprto 
pa je vprašanje statusa ga-
silca, ki ga mora država nuj-
no urediti.“ Predstavnik Ga-
silske zveze Slovenije, sicer 
pa tudi predsednik GZ Bre-
žice, Mihael Boranič pa je 
dejal, da nosi vsako prizna-

nje, ki ga društvo prejme, 
določeno sporočilo. „Sporo-
čilo današnjega praznovanja 
v Križah je, da se vztrajnost 
izplača, kar je lep dokaz no-
vogradnja doma.“ Izpostavil 
je tudi resolucijo za zašči-
to in reševanje, kamor sodi 
tudi gasilstvo, ki jo je spre-
jela vlada, „kar pa mora še v 
praksi zaživeti, da bodo vidni 
rezultati“. Brežiška zveza je 
gostiteljem podelila spomin-
sko plaketo, posebno zahva-
lo pa so gasilci iz Križ pode-
lili županu Molanu.

Na praznovanje so prikolesa-
rili tudi pobrateni gasilci iz 
PGD Križe pri Tržiču, ki so se 
spopadli z razdaljo 150 kilo-
metrov. V posebej pripravlje-
nem kulturnem programu so 
najprej nastopili Ljudski pev-
ci iz Globokega, nato pa pod 
mentorstvom Majde Ban mla-
di domači recitatorji, sicer 
učenci artiške in koprivniške 
šole, Katja Sotošek, Jernej 
Umek, Ana Umek, David 
Bračun, Tjaša Bračun, Ma-
tjaž Lah in Gorazd Umek. 
Za prijetno razpoloženje pa 
so poskrbeli člani ansambla 
Brežiški flosarji. 
 M. Kalčič M.

Brežiški gasilci so obeležili dan gasilcev (fotogalerija 
na www.posavje.info)
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(59)
Takoj, ko sva se spoznala 
sem vedela, da je tokrat 
drugače. Bil je prijazen 
in duhovit in poslušal je, 
kaj imam povedati. Pri-
jetno. Najine prve zmen-
ke sem izkoristila za go-
vorjenje. Razpredala sem 
in analizirala, modrooki 
fant pa me je gledal in se mi smejal. Vsak mesec mi 
je podaril knjigo, v katero mi je napisal posvetilo. 
Rada sem ga poslušala, ko mi je razlagal o fakulte-
ti in bila že takrat ponosna, da je moj fant študent 
medicine. Spomnem se, ko sem ga šla prvič gledat, 
kako igra rokomet. Oblekla sem roza, mehak pulo-
ver in si spela lase, za podporo pa s seboj vzela pri-
jateljico Tamaro. Dal je sedem golov. Po tekmi sem 
ga sramežljivo počakala pred garderobo, saj so me 
njegovi soigralci malce dražili, predvsem pa je bila 
najina ljubezen še tako mlada, da ni bila vajena 
drugih oči.  

Hitro je vedel, kakšno glasbo imam rada, kaj rada 
jem in me razvajal. Kar naprej sva bila skupaj. Ko 
sem šla študirat, sva se po enem letu preselila sku-
paj in od takrat živiva na istem naslovu. Dvajset 
let. Trikrat sem menjala barvo las, dvakrat avto, 
petkrat sva se selila. Čakala sem ga vsako sobo-
to po tekmi in slonela na ljubljanskem oknu, ko se 
je bližal čas, da se vrne s treninga v Krškem. Vsak 
dan se je vozil dol in gor, obenem študiral, pa še de-
lala sva, da sva lahko plačevala najemnino. Vedno 
pa sva se imela rada. 

Prepoznala sem žalost njegovih oči in prepoznala 
veselje, preden je spregovoril. Hodil me je iskat na 
predavanja, me čakal po izpitih. Kot sem jaz čaka-
la njega. Vedno sva imela kaj dobrega za jesti. Vse 
to sva ohranila še danes. 

Po devetih letih skupnega sprehajanja sva se poro-
čila. V Kostanjevici, za gradom, na prostem. Bila je 
to prva poroka na tem travniku, zanjo sva morala 
pridobiti nekaj dovoljenj. Bilo pa je točno tako, kot 
sva si želela. Na eni strani potoka so bili svatje, na 
drugi stva bila midva, s pričama. Preko potoka je 
peljala ozka brv, ki so jo najini starši okrasili s cve-
tjem in preko katere me je moj mož potem tudi od-
nesel. Najina poročna pesem je bila pesem Over the 
rainbow (Čez mavrico) v izvedbi Jerry Lee Lewisa. 
Še danes se mi milo stori, ko jo slišim. Bil je prije-
ten majski dan in ko sva rekla »da«, je skozi oblake 
posijalo sonce. Posvečen in visok dan je bil in zaba-
va je bila čudovita. Sami nasmejani, topli ljudje, 
niti enega samega trenutka slabosti se ne spomne-
va. Bilo je tako, kot mora biti.

Čez mavrico in skozi sva hodila. Pobirala, kar 
nama je prineslo življenje in odvrgla, česar nisva 
marala. Lovila sončne žarke na novo prepleskani 
steni in kupila prvo pohištvo od nekoga, ki mu je 
umrla žena. Imela kričeče rumen kavč, na katerem 
se nisva dobro počutila, in krasno veliko mizo, ki 
je v zdajšnje stanovanje nisva spravila. Imela sva 
majhnega črnega muca, ki je umrl, in nekaj dni ni-
sva bila za med ljudi. Strta od žalostni. Imela sva 
pisane in svetle dni in tihe, sive, ki so nama nare-
dili prve gube in brazde v srcu. In imela dva naj-
višja dneva na svetu. Imenovana Neli in Lina.

Še vedno imava svojo mavrico. Briševa jo in či-
stiva jo, da bi ostala lepa in prehodna. Imava mo-
der kavč, ki se naravnost prilega, in skupne slike, 
ki jim ne najdemo več prostora. In deklici, ki ju po-
krivava z nebom in varujeva s srcem. Imava svo-
jo cesto, nešteto znakov je na njej in smerokazov na 
vse mogoče strani. Še vedno pa je pot le ena.

In še vedno sem isto dekle, kot sem bila, ko sva šla 
prvič skupaj na sprehod. Še vedno rešujem svet in 
se v vse vmešavam. Ti pa se mi še vedno smejiš in 
po dežju vselej zakličeš: »Alenka, mavrica je!« 

Da bi šla čez in spet nazaj. Do konca.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Evropski parlament je 2. 
aprila letos sprejel Resoluci-
jo o evropski zavesti in tota-
litarizmu, v kateri je pozval k 
razglasitvi 23. avgusta, dne-
va, ko je bil podpisan pakt 
Ribbentrop-Molotov oz. pakt 
o nenapadanju med Hitler-
jem in Stalinom, za vsee-
vropski dan spomina na žrtve 
vseh totalitarnih in avtoritar-
nih režimov. Kraj prireditve 
ni bil izbran naključno, saj 
je grad Rajhenburg med voj-
no nacistom služil kot zbirno 
taborišče, od koder so v iz-
gnanstvo poslali 45 tisoč Slo-
vencev, po vojni pa kot ko-
munistični zapor za ženske, 
je v svojem govoru pouda-
ril dr. Stane Granda. Tu je 
del svoje zaporne kazni za-
radi nasprotovanja povojne-
mu komunističnemu režimu 
preživela tudi Angela Vode, 
predvojna komunistka in 
borka za pravice žensk, ki je 
pred tem prestala fašistični 

Spomin na žrtve treh 
totalitarizmov
BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg v Brestanici je 23. avgusta, na vseevropski dan spomina na žrtve vseh 
totalitarnih in avtoritarnih režimov, potekala slovesnost in javno predvajanje filma „Angela Vode, Skriti spo-
min“. Osrednji govornik na prireditvi, ki jo je v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, Tele-
vizijo Slovenija in Občino Krško organiziral Študijski center za narodno spravo, je bil dr. Stane Granda.

zapor in nacistično koncen-
tracijsko taborišče, pa tudi 
film o njej so (delno) posne-
li tukaj.

V druščino totalitarnih re-
žimov kljub temu, da ne-
kateri menijo drugače, sodi 
tudi komunizem, je prepri-
čan Granda. „O tem, ali je 

in do kdaj v Sloveniji obsta-
jal komunizem kot totalita-
rizem ali ne, imajo pravico 
govoriti predvsem njegove 
žrtve. Nekulturno in politič-
no nehigienično je, da ima-
jo pri vrednotenju lastnih 
dejanj glavno besedo no-
silci nekdanje komunistič-
ne oblasti, njihovi oprode in 

pristaši,“ je povedal govor-
nik, zaključil pa z besedami: 
„Kljub dejstvu, da mnogi da-
našnjega spominskega dneva 
ne morejo sprejeti, velja pri 
nem vztrajati. Zaradi žrtev, 
zaradi naše prihodnosti, za-
radi naših otrok, ki bodo le v 
demokratični družbi uresni-
čevali cilje slovenske osamo-
svojitve.“

Udeležence slovesnosti, 
med njimi številne znane 
slovenske politike predvsem 
z desnega političnega pola 
vključno z nekdanjim predse-
dnikom vlade Janezom Jan-
šo s soprogo Urško, so poz-
dravili še krški župan Franc 
Bogovič, direktorica Štu-
dijskega centra za narodno 
spravo Andreja Valič, direk-
tor Muzeja novejše zgodovi-
ne Slovenije Jože Dežman in 
režiserka filma o Angeli Vode 
Maja Weiss. 
 P. Pavlovič

Dvorana na brestaniškem gradu je bila skoraj pretesna 
za vse udeležence prireditve.

ARTIČE - Društvo rejcev in ljubiteljev konj Artiče, ki je bilo 
ustanovljeno šele lani, že združuje okoli 60 članov. Na leto-
šnjem srečanju, že tretjem po vrsti na Jernejevo, srečevali 
pa so se že prej  na Štefanovo, so privabili rejce še iz Dobo-
ve, Kapel in Pišec ter iz posavskega združenja in tudi goste. 
V povorki vpreg z zapravljivčki in konjeniki so se odpravi-
li od Štritofa v Dečnem selu skozi Artiče do cerkve, kjer je 
bila sveta maša, in nato na Banovo domačijo, kjer je tam-
kajšnji župnik Janez Turinek opravil blagoslov konj. Števil-
ne zbrane sta pozdravila župan Ivan Molan in poslanec mag. 
Andrej Vizjak, pa tudi Mariachi iz Dobove. Organizatorji so 
za vse priskrbeli golaž ter bogato tombolo, kjer je bila glav-
na nagrada konj.
 S. V.

Otvoritev je potekala s po-
vorko okrašenih voz iz vasi, ki 
spadajo v krajevno skupnost 
Čatež ob Savi (KS šteje oko-
li 1000 prebivalcev), in sicer 
s Čateža, Dvorc, Prilip, Ceri-
ne, Dobenega, Sobenje vasi 
in Žejnega, ki je bilo letos v 
ospredju. Danes lepo urejena 
vas Žejno s sto prebivalci in 35 
hišami se po besedah župnika 
Jožeta Packa, ki je blagoslovil 
ceste in pridobitve vasi, prvič 
omenja okoli leta 1500. Ime 
je najverjetneje dobila vas 
po tem, da so vaščani, zlasti 
pretežno vaščanke, hodile po 
vodo v Sobenjo vas in na Dvor-
ce, življenje tu pa je bilo vse 
prej kot lahko. Vaščani Žejne-
ga so zlasti ponosni na preno-
vljen vaški dom; ker je več-
namenski, so uredili njegovo 
notranjost s posebnim pro-
storom za potrebe krajanov, 
prenovili so streho in preple-
skali fasado. V projekt sovpa-

Za boljše in lepše življenje 
z lastnimi vložki
ČATEŽ OB SAVI, ŽEJNO – KS Čatež ob Savi in Vaška skupnost Žejno sta v počastitev čateškega krajevnega pra-
znika pripravili program, ki se je pričel 14. avgusta, v petek, 21. avgusta, je v prisotnosti podžupanje Patri-
cie Čular potekala svečana seja sveta KS v obnovljenem vaškem domu na Žejnem, sklenili pa so ga v soboto, 
22. avgusta, z otvoritvami - pločnika na Dvorcah, ceste Dobeno – Mladine ter obnovljenih cest na Žejnem.

dajo še preplastitve določenih 
lokalnih cestnih odsekov pro-
ti sv. Vidu ter na novo asfal-
tirani odseki iz smeri Straže 
proti sv. Vidu, na novo asfal-
tirane ceste preko vinogradov 
smer Žejno – Bambreg - Sobe-
nja vas ter na novo asfaltira-
na cesta (okoli 600 metrov) 
tudi v smeri sv. Vida. Projekt 

je bil uresničen s 40 odstotki 
finančnih sredstev, ki v KS pri-
dejo iz občinskega proračuna, 
60 odstotkov investicije pa so 
prispevali lastniki parcel ob 
omenjenih trasah. Pri dose-
ženem gre posebna zahvala 
predsedniku vaške skupnosti 
Žejno Francu Oštrbenku, ki 
je bil gonilna sila pri uresni-

čevanju projekta, vendar pa, 
kot poudarja sam in tudi pred-
sednik KS Toni Petrič ml., je 
vse pridobljeno izjemen se-
števek pomoči vaščanov.

Tako so na svečani seji Sve-
ta KS Čatež ob Savi prizna-
nje podelili članu Sveta KS 
Vinku Baškovču za dolgole-
tno delo v krajevni skupnosti 
ter osnovnošolcema Andre-
ju Arhu in Roku Baškovču za 
prizadevno delo v vasi. Sve-
čano sejo v prenovljenem 
vaškem domu so s pesmijo 
oplemenitile Ljudske pev-
ke Žejno, praznovanje pa so 
spremljali še košarkarski tur-
nir dvojic na Žejnem, nogo-
metni turnir v Sobenji vasi za 
ekipe vasi iz KS Čatež in vaške 
igre, kar so sklenili s podeli-
tvijo pokalov in piknikom ob 
glasbi ansambla Duo Florida.

 N. Jenko S., foto: Rožman

Dobitniki priznanj Andrej Arh, Vinko Baškovč in Rok 
Baškovč

Blagoslov konj na Banovi domačiji 

Desno: Janez Turinek med blagoslovom konj

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na 2. letošnjem Aninem glasbenem 
večeru sta 19. avgusta nastopila trobentar Franc Kosem, za-
stopnik mlajše generacije trobentarjev v Sloveniji, ter ravno 
tako mlada glasbenica, harfistka Anja Gaberc. Oba sta v času 
študija prejela Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Lju-
bljani, dodatno pa sta se glasbeno izobraževala tudi v tujini.

Na drugem večeru trobentar 
in harfistka
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KRŠKO - 21. avgusta so v kr-
škem hotelu City sprejem za 
svetovnega prvaka v metu kla-
diva Primoža Kozmusa in nje-
govega trenerja Vlada Keva 
pripravili v podjetju GEN ener-
gija in njihovi podružnici GEN-
I, saj so že četrto leto njegov 
sponzor. Priložnost so izkoristi-
li še za »živi« prikaz delovanja 
klicnega centra podjetja GEN-
I, ki so ga s 1. septembrom od-
prli še v Krškem, potem ko je 
od marca deloval v Novi Go-
rici. Primož je sprejel tri te-
lefonske klice novih strank, ki 
so želele zamenjati dobavite-
lja električne energije za nji-
hovo gospodinjstvo, in tem 
trem bo GEN-I podaril tri me-
sece električne energije brez-

S pomočjo svetovnega 
prvaka do novih strank

Predaja simboličnega čeka za pet tisoč evrov

DOBOVA - V drugi polovici 
septembra naj bi pričeli z 
gradnjo podvoza v Dobovi 
in ga zgradili v 15 mesecih. 
Skupni investicijski stroški 
celotnega projekta znašajo 
6,7 milijona evrov. 

Projektna dokumentacija za 
izgradnjo križanja regionalne 
ceste Brežice – Dobova – Ri-
gonce in lokalne ceste z že-
lezniško progo je izdelana, 
pridobljeno je tudi gradbe-
no dovoljenje, trenutno pa 
je po podatkih  Direkcije RS 
za ceste v pripravi podpis po-
godbe z izbranim izvajalcem. 
Naložba bo sofinancirana iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v višini 3,4 mili-
jona evrov, približno milijon 
evrov bo krila Občina Breži-
ce, ostalo pa bo zagotovila 
Direkcija.  Z Občine Brežice 
so odgovorili, da dinamiko 
plačil še usklajujejo ter da je 
delež občine okoli 15 odstot-
kov investicije, ki ne bo so-
razmerno razdeljena v letih 
financiranja 2009 -2011. Za 
nakup zemljišč in dela pro-
jektne dokumentacije so že 

Pričetek gradnje podvoza 

SENOVO – Dve avgustovski tr-
žnici pridelkov iz domačega 
okolja na ploščadi pred OŠ 
Senovo sta kljub dopustni-
škem času privabili lepo šte-
vilo ponudnikov in obiskoval-
cev. Ponudniki iz okolice so 
na ličnih poenotenih stojni-
cah ponudili zelenjavo, sad-
je, kruh iz ekološko pridelane 
moke, pridelke iz medu, sire, 
suhomesnate izdelke ter tudi 
pridelke za ozimnico. Glede 
na dober odziv bo tržnica 
potekala tudi vsako soboto 
v septembru. Organizatorji, 

Domača tržnica požela uspeh

namenili 217.500 evrov, za 
manjkajoče zemljišče pote-
ka postopek razlastitve.  
Ureditev križanja z železni-
ško progo obsega tisoč me-
trov ureditve regionalne ce-
ste R2-420 in 300 metrov 
lokalne ceste LC 024260. V 
okviru ureditve bodo presta-

vili regionalno cesto z loče-
nim potekom enostranskega 
pločnika in kolesarske ste-
ze, rekonstruirali bodo ob-
stoječe križišče regionalne 
in lokalne ceste ter izve-
dli podvoz. Po izvedbi bosta 
opuščena dva nivojska pre-
hoda preko glavne železni-

ške proge.
Glede podobnega podvoza v 
Brezini so po podatkih oddel-
ka za gospodarske dejavno-
sti narejene idejne zasnove. 
Zdaj poteka izdelava razšir-
jene prometne študije, ki bo 
podala mnenja o prestavitvi 
državne ceste in ukinitve ni-

vojskih prehodov preko žele-
zniške proge v Šentlenartu, 
Brezini in Črncu. Študija bo 
dokončana v oktobru. Izved-
ba projekta je pogojena tudi 
s sprejetjem občinskih pro-
storskih aktov. 
 S. Vahtarič

Križanje, kjer so stalni zastoji, bo ukinjeno.

plačno. Obe družbi sta Kozmu-
su za zmago na SP podarili ček 
za pet tisoč evrov. „Primožu 
smo stali ob strani še preden 
so prišli tako vrhunski rezulta-

ti in vsakega uspeha se iskreno 
veselimo z njim,« je povedal 
Martin Novšak, direktor GEN 
energije in namestnik predse-
dnika uprave GEN-I.  P. P.

Turistično društvo, Krajevna 
skupnost in OŠ Senovo, priča-

kujejo še razširitev ponudbe. 
 Foto: J. Macur

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Ime 
»Ipusa« je nekdaj nosila reka 
Sava, prav s tem imenom pa 
se od 27. avgusta dalje pona-
ša tudi novoodprta restavraci-
ja v hotelu Pacific. Restavra-
cija Ipusa se razprostira na 
preko 900 m2 površine in je se-
stavljena iz kristalne dvorane, 
t.i. palube ali novo urejenega 
dela, v katerem lahko pogosti-
jo med 350 in 400 gostov, zaj-
trkovalnice, kavarne in terase 
v obliki ladje. Temu je prilago-

„Ipusa“ z novim vetrom v jadrih
jena tudi kulinarična ponudba, 
ki po besedah vodje gostinstva 
Slavka Gorenca temelji na pe-
stri ponudbi jedi, narejenih iz 
sladkovodnih rib, na izboru 
dnevnih malic, kosil in jedi po 
naročilu, kakor tudi na boga-
ti ponudbi sladic naših predni-
kov. Najemnik in investitor v 
prenovo kuhinje ter restavra-
cije Darko Lipovšek je zapo-
slil trinajst gostincev. Za pri-
jetno otvoritveno vzdušje ob 
pogostitvi je poskrbela doma-

ča glasbena zasedba Fantasy, 
v liku barona Valvasorja pa je 
nastopil Sinjo Jezernik.  
 B. M. (foto: M. M.)

Pogled na teraso Ipusa

Začetek septembra je tu-
kaj, zunaj temperature po-
časi padajo, v izboru za 
Najlepši vrt in balkon Po-
savja 2009 pa šele pošteno 
rastejo. Komisija se že pri-
pravlja na ponovne obiske, 
prav tako novinarska ekipa, 
torej vas v naslednjih šte-
vilkah še čaka veliko zani-
mivega branja – od zgodb 
ljudi do nasvetov in opozo-
ril, da bodo vaš vrt, balkon 
in okenske police polni buj-
nega in zdravega cvetja.

Dela je povsod dovolj, na 
zelenjavnem vrtu gotovo 

že skrbite za zaščito para-
dižnika, jajčevcev, paprik, 
sejete motovilec, blitvo, 
nekatere zimske sorte so-
lat, špinačo, nekateri hiti-
te tudi s sejanjem rukole 
in redkvice, pa tudi presa-
janju kar ni videti konca. 
Sadni vrt vas razveselju-
je s svojimi dišečimi sade-
ži, pripravljate prostore za 
shranjevanje svežega pri-
delka, nekateri ste tudi že 
pravi specialisti za suše-
nje sadja. Okrasni vrt pa že 
opozarja na pomlad in vas 
spodbuja k pripravi rastlin 
na nova cvetenja, iglavci 

vam vedno glasneje sporo-
čajo, da je ravno pravi čas, 
da jih sadite, saj je prst še 
dovolj topla. 

Čeprav se vam zdijo dnevi 
preprosto prekratki za vsa 
opravila, bo vse, kar vam 
bo uspelo postoriti, prina-
šalo veliko veselja skozi je-
sen in še posebej spomladi.

Želimo vam veliko uspeha 
in ugodnega vremena do 
naslednjič!

 Uredništvo        

Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja!

Najlepsi
vrt in balkon
Posavja‘09
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POPRAVEK - V prejšnji številki Posavskega obzornika 
smo v okviru članka „Zbirni center za odpadke v 
Sevnici v širitev?“ (stran 9) objavili napačno fotografijo 
– na njej je namesto zbirnega centra opuščeni Dinos. 
Za napako se opravičujemo in objavljamo pravo 
fotografijo. Uredništvo

In v čem je bistvo? Poleg tega, da je so-
dišče ugotovilo več pravno relevantnih 
dejstev glede (ne)zakonitosti krškega ob-
činskega statuta ter samega postopka od-
ločanja v lokalni samoupravi ter o refe-
rendumu in ljudski iniciativi, o čemer bo 
vlagatelj tožbe g. Petan verjetno tudi se-
znanil javnost (v kolikor mu bo to omo-
gočeno), pa je bistvena naslednja ugoto-
vitev sodišča, kar zadeva referendumsko 
območje v zvezi s kriterijem nujnosti (ci-
tiramo določilo sodbe): » da gre pri vpra-
šanju odlagališč jedrskih odpadkov nizko 
in srednje radioaktivnosti zaradi majhno-
sti Slovenije prav gotovo za vprašanje, 
ki nima pomena zgolj za prizadete šti-
ri krajevne skupnosti, čeprav za mejne 
krajevne skupnosti brez dvoma ima naj-
večji pomen, zato je poseg nujen tudi 
zaradi tega, da imajo pri tovrstnih vpra-
šanjih vsi prebivalci Slovenije enake mo-
žnosti sodelovanja pri odločanju znotraj 
vseh občin v Sloveniji.« (konec citata). Iz 
tega je nekako logična izpeljava sklepa, da 
imajo vse pravice in dolžnosti, ki iz tega iz-
hajajo, najmanj tudi prebivalci občin(e) na 
drugi strani krške administrativne občin-
ske meje. Posebej še, ker se vsi negativni 
vplivi odlagališča zaradi več dejavnikov ši-
rijo predvsem na brežiško območje. O ka-
terih in v kakšnem obsegu, smo že večkrat 
pisali in se tu ne nameravamo ponavljati. 
Skrajni čas je, da nam ARAO in preko nje-
ga država le prisluhne in tudi kaj pozitiv-
nega stori v smeri razrešitve nepotreb-
nega konflikta. Še enkrat poudarjam: Ne 
žalimo nič na račun Krčanov! Zahtevamo 
le, da se nas obravnava enako oz. v so-
razmernem deležu, kar naj zagotovi dr-
žava preko svojih ministrstev in agencij.

LPB ima v svojem programu dela tudi do-
ločbo, ki govori o sodelovanju s krškim lo-
kalnim partnerstvom, oz. s tistim delom, ki 
je za tako sodelovanja zainteresiran. Do-
slej je bil to več ali manj le Odbor za spo-
štovanje Aarhurške konvencije. Ker je te-
matika izjemno zanimiva tudi za brežiške 
občane, nas je organizacijski vodja odbo-
ra g. Petan na naše zanimanje v zvezi za-
pletov, ki jih imajo v njihovi občini glede 
nadomestil in pravice ter oblike odločanja 
o odlagališču, seznanil z naslednjimi dej-
stvi, ki jih v želji po avtentičnosti povze-
mo v obliki citata:«

1) Pred več kot tremi leti smo v občini Kr-
ško ustanovili LP s sprejetjem Programa 
delovanja LP v občini Krško, ki opredeljuje 
temeljna načela delovanja in oblike orga-
niziranosti LP v občini Krško.V devetem po-
glavju je jasno opredeljeno, da je LP v ob-
čini Krško ustanovljeno za čas umeščanja, 
obratovanja, neobratovanja in razgradnje 
jedrskih objektov v občini Krško.

2) Eden od partnerjev - lokalni oblastveni 
organi v občini Krško in strokovne službe 
občinske uprave z županom na čelu ob tihi 
podpori Republike Slovenije kot investitor-
ja oz. ARAO-a kot zastopnika investitorja, 
je s pomočjo najetih »strokovnih« sodelav-
cev prevzel popolno kontrolo in pobudo v 
LP v škodo partnerja, ki naj bi zastopal in-
terese prebivalcev - vključena javnost iz 
občine Krško.

3) Koordinacijski odbor, ki naj bi usklajeval 
delo med odbori in zagotavljal informacije 
iz odborov za javnost, se je izrodil v organ 
župana za zastopanje občinskih interesov.

4) Normalno delovanje lokalnega partner-
stva je bilo tako onemogočeno in odbori 
LP niso bili sklicani že več kot leto in pol, 
kljub zahtevi po sklicu v maju 2009.

5) Aktivnim članom LP ni preostalo dru-
gega, kot da na druge načine poizkušajo 
zaščititi interese prebivalcev. Tako je bila 

predlagana pobuda za sklic svetovalnega 
referenduma, ki je zaustavila namero ob-
činskega sveta, da že v maju 2009 sprej-
me lokacijo v Vrbini brez družbene spre-
jemljivosti ob predlogu, da se nameni 50% 
sredstev, ki jih dobi lokalna skupnost iz je-
drskega naslova, za individualna nadome-
stila.

6) Žal ne župana ne občinskega sveta ni 
prepričalo 1425 podpisnikov pobude za 
svetovalni referendum, da zaščitijo oško-

dovane prebivalce individualno v krogu 10 
km evakuacijskega pasu. Tudi Upravno so-
dišče ni ugodilo tožbi za svetovalni refe-
rendum, kljub temu, da občinski statut ob-
čine Krško zavezuje občinski svet za sklic 
svetovalnega referenduma, če to zahteva 
10% volilcev, a se je izkazalo, da je v tem 
delu občinski statut nezakonit.

7) Še pred odločitvijo Upravnega sodišča 
o svetovalnem referendumu pa je občin-
ski svet na izredni seji sprejel soglasje k 
DPN za odlagališče NSRAO v Vrbini in s tem 
potrdil lokacijo. Razen svetnikov LDS, ki 
so zaradi samovolje župana in procedural-
nih zapletov zapustili sejo, je 06.07.2009 
za sklep glasovalo 23 svetnikov, ki so tako 
ignorirali sklepe štirih mejnih KS, ki so 
zahtevale rešitev individualnih nadomesti 
pred sprejetjem lokacije za odlagališče.

8) Članica LP Mihaela Jenžur je 21.07. 2009 
vložila pobudo za razpis naknadnega refe-
renduma z referendumskim vprašanjem:
»Ali se strinjate z izborom lokacije odla-
gališča nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov na lokaciji Vrbina v občini Krško 
brez predhodnega zagotovila, da je naj-
manj 50% nadomestil za prisotnost jedr-
skih objektov namenjeno individualno?« z 
obrazložitvijo:
Država Slovenija je v letu 2004 podala po-
budo za pripravo državnega lokacijskega 
načrta za odlagališče NSRAO. Še v istem 
letu je bil dopolnjen program priprave s 
priporočili iz 1. prostorske konference in 
sprejet program priprave DLN za NSRAO. 
Sprejeti program predvideva »KOMBINIRA-
NI POSTOPEK IZBORA LOKACIJE ODLAGA-
LIŠČA NSRAO«, katerega značilnost je, da 
upošteva tako lokalne pobude kot strokov-
no presojo in javnosti zagotavlja sodelo-
vanje pri odločanju. Agencijo ARAO obve-
zuje, da bo vse postopke izbora lokacije 
vodila v skladu z določili Aarhuške kon-
vencije tako, da bo upoštevana družbena 
sprejemljivost izbora lokacije. Z namenom 
vključevanja javnosti v postopek izbora lo-
kacije za odlagališče NSRAO so bila v letu 
2006 ustanovljena lokalna partnerstva žal 
šele potem, ko se je občina Krško že leto 
prej prijavila na kandidaturo za lokacijo 
odlagališča NSRAO. V sedmem poglavju 
Programa delovanja lokalnega partnerstva 
v občini Krško je zapisano: »PREDLOG OD-
LOČITVE O UMESTITVI ODLAGALIŠČA NSRAO 
NA POTENCIALNI LOKACIJI VRBINA V OBČINI 
KRŠKO SPREJMEJO OBČANI OBČINE KRŠKO 
IN OBČINSKI SVET OBČINE KRŠKO.« Tako je 
bilo občanom občine Krško zagotovljeno, 

da se bodo o tako pomembni in daljnosežni 
odločitvi, kot je lokacija za NSRAO odloča-
li na neposreden način. Zaradi že spreje-
te odločitve lokacije za odlagališče NSRAO  
na občinskem svetu, ki ni v skladu z dogo-
vorom v lokalnem partnerstvu glede odlo-
čanja občanov in priporočil, ki so bila dana 
na lokalnem partnerstvu v zvezi s 50% de-
ležem nadomestil individualno ter zara-
di odločitve ministrstva za okolje, ko je 
30-dnevni rok za odgovor na pripombe na 
predloge javnosti podaljšalo na eno leto, 

občinskemu svetu pa ne 
omogoči dovolj časa za 
zagotovitev družbene 
sprejemljivosti za loka-
cijo odlagališča NSRAO, 
smo občani primorani 
zahtevati edino preo-
stalo možnost za zašči-
to demokratičnih člove-
kovih pravic odločanja, 
razpis zgoraj omenjene-
ga referenduma.

9) 29.07.2009 je žu-
pan Bogovič odgovo-
ril predlagateljici na-
knadnega referenduma 
z obvestilom, da pobu-

da ni ustrezno oblikovana z utemeljitvi-
jo: »Sklep občinskega sveta Občine Krško 
z dne 06.07.2009, s katerim je podal po-
zitivno mnenje k predlogu DPN za odlaga-
lišče NSRAO, sodi med posamične akte in 
zato ni akt, zoper katerega bi bil naknadni 
referendum dopusten.« Tudi referendum-
sko vprašanje mu ni ustrezalo, ker omenja 
individualna nadomestila.

10) Pobudnica naknadnega referenduma je 
11.08.2009 vložila pri Upravnem sodišču 
tožbo zaradi preizkusa pravilnosti odloči-
tve župana in predlaga sodišču da razsodi: 
»Obvestilo župana občine Krško, da pobu-
da ni v skladu z zakonom s pozivom za od-
pravo neskladij se razveljavi oz. odpravi« 
oziroma podrejeno: »Županu se naloži, da 
glede pobude volilcem za vložitev zahtev 
za razpis naknadnega referenduma sprej-
me odločitev v skladu z zakonom.«

11) V odgovoru na dopolnitev pobude za 
razpis naknadnega referenduma podžupa-
nja v imenu župana obvešča pobudnico, da 
je sklep, s katerim je občinski svet spre-
jel omenjeno mnenje na DPN za odlagali-
šče NSRAO, zgolj proceduralne narave in 
ni vsebinski sklep ter tudi ni splošni akt, 
ki bi lahko bil predmet presoje na nakna-
dnem referendumu, temveč gre za posa-
mični pravni akt.

12) 23.08.2009 je pobudnica naknadnega 
referenduma Upravnemu sodišču poslala 
drugopis, v katerem seznanja sodišče z ob-
vestilom podžupanje. Upravno sodišče ne 
bo razsojalo pred 28.08.2009, ker bo šele 
takrat plačana sodna taksa za tožbo.

Nadvse zanimivo in poučno! Osebno kot 
predsednik LPB ne želim komentirati do-
gajanja v sosednji občini, saj zanj nisem 
pristojen, pa tudi olja na ogenj ne mislim 
prilivati. Želim pa pomagati glavnemu in 
odgovornemu uredniku Posavskega obzor-
nika g. Mavsarju, ki se je nekaj številk na-
zaj široko razpisal o zagotavljanju demo-
kratičnosti in transparentnosti objavljanja 
in komentiranja občutljivih tem v tem ča-
sopisu. Želim, da s to objavo vsi zainte-
resirani dobijo pogled tudi na drugo plat 
medalje, ki doslej po mojem mnenju le ni 
bila najbolj osvetljena. K temu me zave-
zuje tudi sklep Občinskega sveta Občine 
Brežice, da Vodstveni odbor LPB v okvi-
ru svojih pristojnosti še nadalje skrbi za 
uveljavljanje interesov brežiških občanov 
v tem postopku.
 Stane Preskar, VO LPB, predsednik

GARANCIJSKA SHEMA POSAVJE
JAVNI RAZPIS ZA DOLGOROČNE INVESTICIJSKE 

KREDITE POD UGODNEJŠIMI POGOJI 
IN GARANCIJE GARANCIJSKE SHEME POSAVJA 

ZA LETO 2009 ŠE VEDNO ODPRT!

Regionalna razvojna agencija Posavje je v okviru Garan-
cijske sheme Posavja ter v sodelovanju s Slovenskim pod-
jetniškim skladom in bankami SKB banko d.d., Banko Ko-
per d.d. ter Novo ljubljansko banko d.d., objavila javni 
razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejši-
mi pogoji z garancijami. Razpis je namenjen pospeševa-
nju razvoja MSP in samostojnih podjetnikov posamezni-
kov, v skupni višini 658.069 EUR. Razpis je bil objavljen 
v Uradnem listu RS dne 17.04.2009.

OBČINA Razpisana sredstva 
(v EUR)

Brežice 11.090

Krško in Kostanjevica na Krki 464.471

Sevnica 182.508

SKUPAJ 658.069

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podje-
tja (MSP) ter samostojni podjetniki posamezniki iz občin 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Nameni, za katerega se dodeljujejo krediti z garan-
cijami so:
Materialne investicije:
• nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme,
• nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
• nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje 

projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov

Nematerialne investicije:
• nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega 

tehničnega znanja

Stroški obratnih sredstev:
• nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oz. dejav-

nostjo podjetja
• nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje de-

javnosti podjetja
(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine 
odobrenega kredita)

Krediti so namenski in niso namenjeni zamenjavi obsto-
ječih kreditov ter nakupu cestno prevoznih sredstev.

Kreditni pogoji:
• višina kredita je lahko od 5.000 EUR do 60.000 EUR (upo-

števajo se stroški investicije brez DDV)
• potrebni lastni viri so minimalno 30% upravičenih stro-

škov
• letna obrestna mera za kredit pri banki znaša:

 ◦ SKB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,0%
 ◦ NLB d.d.: 5,60%, nespremenljiva
 ◦ Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,8%

• odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let
• kredit se zavaruje po pogojih banke ob upoštevanju ga-

rancije RRA Posavje

Garancijski pogoji:
• RRA Posavje zagotavlja garancijo za kredit v višini od 

50% do 80% na glavnico kredita brez obresti, garancija 
pa ne more presegati 48.000 EUR

• garancija se zavaruje po pogojih RRA Posavja

Garancije RRA GSP se izdajajo najkasneje do 01.03.2010.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sedežu Regio-
nalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 46, 
Krško, ali na spletni strani www.rra-posavje.si.

Vse dodatne informacije dobite na sedežu RRA Posavje 
ali na telefonski številki 07 488 10 48 oz. po elektronski 
pošti na naslov sabina.kos@rra-posavje.si.

Bomo zmogli zadostiti objektivnosti 
in stopiti korak naprej?

Predstavniki Lokalnih partnerstev Brežice in Krško na 
mednarodni delavnici CIP v Krškem

Nekajletne trditve Lokalnega partnerstva Brežice (v nadaljevanju LPB), da se vplivi odlagališča 
NSRAO ne smejo obravnavati tako ozko, kot jih želi država in posamezni politični in drugi ak-
terji, ampak da morajo odločevalsko vlogo in vse, kar je s tem povezano (torej tudi odškodni-
ne, rente oz. druge oblike nadomestil), imeti tudi neposredni sosedje, ne glede na kateri strani 
občinske meje sosednjih občin, ki sta ostali v postopku umeščanja odlagališča, bo lokacija, so 
se izkazale za pravilne. To je prvič neposredno in nedvoumno izrazila tudi sodna veja oblasti v 
obliki in vsebini odločbe Upravnega sodišča v primeru tožbe člana Lokalnega partnerstva Krško 
in organizacijskega vodje Odbora za spoštovanje določil Aarhurške konvencije g. Bojana Petana.
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Spoštovane Radečanke in Radečani!

Naj bo vaše praznovanje priložnost za poglabljanje starih vezi in tkanje novih 
prijateljskih ter poslovnih vezi, naj bo to čas veselja ob vaših dosežkih 
ter vzpodbuda za nove razvojne ideje in načrte.

Iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku!

Župan občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek s sodelavci

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam 

in občanom občine Radeče!

Praznovanje je čas, ko se ozremo po 
prehojeni poti, ocenimo dosežke in 

z novimi cilji zremo naprej. Le razvoj in 
dobri medsebojni odnosi omogočajo 

kvalitetno in prijazno življenje. 

V prihodnje vam želim še naprej veliko 
uspehov na vseh področjih vašega 

delovanje in uresničitev vseh 
načrtovanih ciljev.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, spoštovani 
župan, svetnice in svetniki občine Radeče!

Naj praznovanje občinskega praznika obogati 
vaše zadovoljstvo ob vsem, kar ste uspešno 

dosegli, nadaljnje korake pa naj tlakuje 
optimizem prihodnosti, ki naj bo polna pravih, 

pogumnih in modrih odločitev za razvoj in 
kakovostno življenje v vaši občini.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje 
v minulem času in se veselimo partnerskega 

odnosa in dialoga v prihodnjem.

Franc Bogovič,
            župan občine Krško

               s sodelavci

Občina Radeče praznuje

Petek, 4. 9. 2009 
• ob 16.00 v prostorih DI Radeče: pekovska delavnica – skriv-

nosti pekovskega mojstra
Organizator: Društvo invalidov Radeče

Petek, 4. 9. 2009 
• ob 17.00 v prostorih OŠ Radeče: občinsko šahovsko prvenstvo

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 

etnološki program s folklornimi skupinami, glasbeniki ter 
drugimi 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

Sobota, 5. 9. 2009 
• 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 
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: SLAVNOSTNA SEJA OB-

ČINSKEGA SVETA s podelitvijo priznanj Občine Radeče in 
priznanj za najlepše urejeno hišo, kmetijo in krajevno 
skupnost

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

Sreda, 9. 9. 2009 
• ob 15.00 na strelišču Močilno: občinsko prvenstvo v strelja-

nju z zračno puško
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Sreda, 9. 9. 2009 
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: občinsko tekmova-

nje v namiznem tenisu za rekreativce v »LAUFERJU«, kjer 
hudo znanje namiznega tenisa ni nikakršna prednost, ovi-
ra pa tudi ni

Organizator: Športna sekcija Prosvetnega društva Vrhovo

Četrtek, 10. 9. 2009 
• ob 15.00 na balinišču v Radečah: balinarski turnir za Zeli-

čev memorial
Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Petek, 11. 9. 2009
•  od 12.00 do 19.00 pred ZD Radeče: predstavitev modela 

debelega črevesja v okviru državnega programa SVIT
Organizator: JZ Zdravstveni dom Radeče

Sobota, 12. 9. 2009 
• ob 10.00 v Ribiškem domu Hotemež: predavanje mag. Hr-

voje T. Oršanića »Ali je Sava energetska reka življenja?«
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

Nedelja, 13. 9. 2009: 
• tradicionalni pohod na Nebeško goro - odhod z avtobusom ob 

8.00 iz Trga v Radečah na štartno mesto v Zagradu 
• ob 11.30 na Nebeški gori: slovesna otvoritev zvonika

Organizator: Planinsko društvo Radeče
• ob 15.00 na dvorišču OŠ Svibno: nedelja pod vaško lipo in 

razstava »Prazniki v letu«
Organizator: Društvo kmečkih žena Arnika

Sobota, 19. 9. 2009 
• od 9.00 do 14.00 na trgu v Radečah: predstavitev Sloven-

ske vojske in slovenskega vojaka s prikazom najnovejše 
oborožitve
Organizator: Občina Radeče, MORS – Uprava za obrambo

• ob 10.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture: likovna ko-
lonija Radeče z okolico

Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče
• ob 15.00 na Lovskem domu Močilno: otvoritev prenovlje-

nega doma LD Radeče z vrtno veselico
Organizator: Lovska družina Radeče

Petek, 25. 9. 2009
• ob 18.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture: otvoritev 

del likovne kolonije Radeče z okolico
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče

Sobota, 26. 9. 2009 
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: srečanje pevskih zborov 

in vokalnih skupin
Organizator: MOPZ Papirničar Jagnjenica 

PRIREDITVE OB PRAZNIKU

Ob tem, ko vam izrekam iskrene čestitke 
ob občinskem prazniku, vas hkrati pozivam, 

da se v času praznovanja 
ponosno spomnimo naše preteklosti 

in da se v duhu krepitve dobrih odnosov 
v čim večjem številu srečamo na prireditvah 

v počastitev praznika.

Na koncu naj čestitam še vsem nagrajencem 
in dobitnikom občinskih priznanj 

in vam zaželim obilo ustvarjalnega navdiha 
tudi v prihodnje.

župan občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

Drage občanke in občani!
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ZAKljuČeNI PROjeKtI

Občinski praznik je vsako leto 
znova čas, ko ovrednotimo 
pretekle dosežke in se ozre-
mo k izzivom prihodnosti. Za 
nami je pestro in tudi naporno 
leto, v dosežke katerega pa se 
navkljub težkim razmeram na 
svetovnih trgih lahko zazremo 
s ponosom.

V okviru prvih prireditev v čast 
občinskemu prazniku sta tako 
pred dnevi na Svibnem poteka-
li slovesnosti, katerih rezultati 
so neposredna posledica napo-
rov v preteklem letu oz. letih. 
Ministrica za obrambo Repu-
blike Slovenije dr. Ljubica Je-

lušič je PGD Svibno v upora-
bo predala specialno gasilsko 
vozilo terenske izvedbe Iveco 
Daily 4x4, s katerim bodo naši 
gasilci lahko še uspešneje po-
sredovali na zahtevnejših te-
renih. Vrednost investicije je 
znašala skoraj 100.000 €, pri 
pokritju stroškov pa sta poleg 
Občine, ki je zagotovila lev-
ji delež sredstev, pripomogla 
še Uprava za zaščito in reše-
vanje Republike Slovenije ter 
društvo samo. Po novem vozilu 
PGD Radeče v lanskem letu je 
to že drugo novo gasilsko vo-
zilo na območju Radeč v za-
dnjih dveh letih, kar je hkrati 
tudi svojevrsten dokaz o uspe-
šnem delovanju Gasilske zve-
ze Radeče.

Z vidika občinske uprave mno-
go zahtevnejši projekt pa je le 
uro prej v uporabo predal dr-
žavni sekretar dr. Rado Geno-
rio, ki je prerezal slavnostni 
trak na rekonstruirani cesti Ja-
gnjenica – Svibno - Sela. S tem 
simboličnim dejanjem smo za-
ključili prvo s strani Evropske 
unije sofinancirano operacijo v 
občini Radeče, prijavljeno na 
Prvi javni razpis za prednostno 
usmeritev Regionalni razvojni 
programi v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007-2013, razvojna prio-
riteta Razvoj regij. Operacija 
v vrednosti slabih 860.000 €, 
od katerih smo v okviru ome-

njenega razpisa prejeli 492.000 
€ evropskih sredstev, preostali 
del sredstev pa smo zagotovi-
li sami, je potekala v treh eta-
pah, gradbena dela, katera je 
izvajalo podjetje AGM Nemec 
iz Sedraža, pa so bila zaključe-
na v treh letih.     

V okviru občinskega praznika 
bomo slovesno obeležili še en 
v zadnjem letu zaključen in-
frastrukturni projekt na ob-
močju naše občine. Minister 
za promet Republike Sloveni-
je dr. Patrik Vlačič bo namreč 
prav na dan našega praznika, 8. 
septembra, v uporabo formal-
no predal urejeno parkirišče 
ob železniškem postajališču. 
Projekt je potekal v sodelova-

nju z Direkcijo Republike Slo-
venije za vodenje investicij v 
javno železniško infrastruktu-
ro, Občina Radeče pa je zago-
tovila četrtino vseh sredstev 
345.000 € vredne investicije, 
ki bo olajšala pot  predvsem 
dnevnim migrantom, pa tudi 
vsem ostalim uporabnikom že-
lezniških storitev. 

Ob koncu junija je bil v upo-
rabo predan novi del vodovo-
da na Jagnjenici, na katerem 
je bila na novo lokacijo izven 
obrtne cone Jagnjenica izve-
dena prevezava obstoječe tra-
se glavnega radeškega vodovo-
da, ki oskrbuje približno 3.000 
prebivalcev na območju me-
sta Radeče ter naselij Obrež-
je, Hotemež in Vrhovo. Zaradi 
goste prepletenosti z drugimi 
vodi gospodarske javne infra-
strukture ter tehničnih speci-
fik izvedbe zelo zahteven pro-
jekt je uspešno realiziralo JP 
Komunala Radeče.  

PROjeKtI v teKu

Najbolj odmeven med vsemi 
trenutno aktualnimi projek-
ti je gotovo projekt ureditve 
dela izjemno prometne regi-
onalne ceste R3-665/1191. 
Za prebivalce in dnevne mi-
grante precej obremenju-
joča dela na Titovi cesti, ki 
poleg obnove cestišča ob-
segajo tudi rekonstrukcijo 
in novogradnjo vodov javne 
komunalne infrastrukture, 

postavitev nove javne raz-
svetljave ter izgradnjo ploč-
nika v dolžini celotne obno-
ve cestišča, potekajo že od 
novembra 2008 in se posto-
pno približujejo zaključku, ki 
je pogodbeno predviden ko-
nec novembra 2009. Glavni 
investitor projekta, katere-
ga vrednost je ocenjena na 
okoli 2 milijona evrov, je Di-
rekcija Republike Slovenije 
za ceste, Občina Radeče pa 
k investiciji prispeva pribli-
žno četrtino sredstev.

V okviru Tretjega javnega raz-
pisa za prednostno usmeritev 
Regionalni razvojni programi v 
okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojna prioriteta Ra-
zvoj regij, trenutno potekata 
dva projekta: Izdelava kata-
stra gospodarske javne infra-
strukture (GJI) v Posavju ter 
Izgradnja Turistično-rekreacij-
skega centra (TRC) Savus Ra-
deče. Operacija GJI je sku-
pen projekt posavskih občin, 
z realizacijo katere bo Obči-
na Radeče izpolnila zakonske 
obveze iz naslova lastništva 
GJI v občini in zagotovila ta-
kšno stanje podatkov v zbir-
nem katastru GJI pri Geodet-
ski upravi Republike Slovenije, 
ki bo omogočalo transparen-
ten pregled tras vodov in na-
daljnje redno vzdrževanje po-
datkovne baze. Operacija bo 
zaključena v letu 2010.

Eden izmed gotovo največjih 
izzivov v prihodnjih letih pa 
je izgradnja TRC Savus na na-
brežju reke Save v Radečah. 
Operacija, katere ocenjena 
vrednost je dobrih 900.000 €, 
je trenutno še v fazi spreje-
manja ustreznih sprememb in 
dopolnitev Ureditvenega na-
črta za mestno središče v Ra-
dečah, s sprejetjem katerih 
bo pridobljena zakonska pod-
laga za umeščanje projekta v 
prostor ob Savi. Pripravi grad-
bene dokumentacije bo v letu 
2010 sledil pričetek gradbenih 
del, objekt s pripadajočim go-
stinskim lokalom pa bo do sre-
dine leta 2011 predan svoje-
mu namenu.

Občina Radeče je trenutno 
vključena tudi v dva večja 
projekta, usmerjena v čr-
panje sredstev Kohezijskega 
sklada Evropske unije, in si-
cer v okviru sprejetega Ope-
rativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infra-
strukture: operacijo Hidra-
vlična izboljšava vodovo-
dnega sistema na območju 
Posavja ter operacijo Od-
vajanje in čiščenje odpa-
dnih voda v porečju srednje 
Save. Prva operacija, v kate-
ro so vključene vse posavske 
občine, je trenutno še v fazi 
izdelave idejnih projektov in 
pridobivanja služnostnih po-
godb, kar bo služilo kot pod-
laga za pripravo skupne vloge 
za sofinanciranje operacije 
s sredstvi EU. Operacija je 
usmerjena v izgradnjo pove-
zovalnih cevovodov med vo-
dooskrbnimi sistemi ter za-
gotavljanje novih vodnih 
virov, na območju naše obči-
ne pa se nanaša na izgradnjo 
novega vodovodnega siste-
ma na Jagnjenici. Operaci-
ja, katere vrednost na obmo-
čju naše občine predvidoma 
znaša približno 1,2 milijona 
evrov, naj bi bila zaključena 
do leta 2012. 

Operacija Odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda v po-
rečju srednje Save pa pred-

stavlja skupen projekt občin 
Litija, Šmartno pri Litiji, 
Zagorje ob Savi in Radeče. 
Operacija, katere radeški 
del je usmerjen v dokonča-
nje čistilne naprave Radeče 
s kapaciteto čiščenja 3.000 
polucijskih enot, je trenutno 
v fazi pregledovanja oddane 
skupne vloge za sofinancira-
nje s sredstvi Kohezijskega 
sklada, odločbo o sofinan-
ciranju pričakujemo v tem 
mesecu. Vrednost našega 
dela operacije, ki naj bi bil 
predvidoma zaključen v letu 
2013, je ocenjena na 1,8 mi-
lijona evrov.        

BOdOČI PROjeKtI

V okviru Petega javnega raz-
pisa za prednostno usmeri-
tev ˝Regionalni razvojni pro-
grami˝ v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007-2013, razvojna prio-
riteta Razvoj regij, ki bo ob-
javljen v naslednjih mesecih, 
Občina Radeče razpolaga s sla-
bimi 450.000 € sofinancerskih 
sredstev, po koriščenju kate-
rih nam bo do konca program-
skega obdobja ostalo še dobrih 
200.000 €. S temi sredstvi seve-
da ne moremo pokriti vseh že-
lja in idej, vseeno pa načrtuje-
mo večje investicije predvsem 
na področju socialne in vzgoj-
no-izobraževalne infrastruktu-
re, s katerimi želimo pokriti 
osnovne socialne potrebe ob-
čank in občanov ter zagotovi-
ti dodatna delovna mesta. Pri 
tem se soočamo z dejstvom, da 
so tovrstni projekti finančno iz-
jemno zahtevni, zato lahko le 
upamo, da bodo obljube držav-
nih uslužbencev o večji fleksi-
bilnosti države pri razporejanju 
evropskih sredstev in upošteva-
nju problematike manjših ob-
čin pri črpanju teh sredstev, 
kot nam je bilo zagotovljeno 
ob visokih obiskih naše obči-
ne v preteklem letu, na naše 
in njihovo zadovoljstvo čim hi-
treje realizirane.

 Občinska uprava

Foto: Novo vozilo je gasilcem predala obrambna 
ministrica dr. Ljubica Jelušič (foto: B. M.)

Parkirišče pri železniškem postajališču v Radečah 
(foto: KTRC Radeče)

Delo občinske uprave občine Radeče

Uvod v praznovanje se je začel 
že 29. avgusta, ko so najprej v 
velikem številu pri žagi Cele-
stina na odcepu ceste za Svib-
no predali namenu dokončano 
tretjo fazo rekonstrukcije lo-
kalne ceste Jagnjenica – Svib-
no – Sela, nato pa še v Svibnem 
novo vozilo za prevoz moštva 
in vode Prostovoljnega gasil-
skega društva Svibno. Kakor je 
ob otvoritvi prenovljenega ce-
stišča poudarila radeška pod-
županja Rafaela Pintarič, je 
Občina Radeče s tem uspešno 
zaključila prvi evropski pro-
jekt, ki je potekal v občini vse 
od leta 2007. Tedaj se je na-
mreč Občina prijavila na raz-
pis Službe Vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalno 
politiko za sofinanciranje pro-
jekta iz sredstev EU, na podla-
gi odobritve le-tega pa prido-
bila za namen obnove cestnega 
odseka Jagnjenica – Svibno – 
Sela sredstva v višini skupno 
860.000 evrov, od katerih je 
Občina  iz občinskega prora-
čuna zagotovila 43 % sredstev. 

Prvi evropski cestni odsek v Radečah
SVIBNO - S preko 20 prireditvami v mesecu septembru bodo občanke in občani Radeč obeležili letošnji občinski praznik, ki poteka v spomin na 8. september 
1945, ko se je na svoje domove po letih izgnanstva vrnila še zadnja večja skupina od skupno okoli tisoč izseljenih in s svojih domov pregnanih Radečanov in 
okolišanov med drugo svetovno vojno. 

„Investicija je namenjena pre-
bivalcem v območju ob lokal-
ni cesti Jagnjenica – Svibno – 
Sela, občanom Radeč ter vsem 
potencialnim obiskovalcem ob-
čine Radeče, ki želijo spozna-
ti naravne in kulturne lepote 
občine. Njen cilj ni le olajša-
ti prebivalcem območja dostop 
do svojih domov, njen cilj je 
predvsem omogočiti krepitev 
in nadaljnji razvoj gospodarske 
in turistične dejavnosti na šir-
šem območju Svibnega ter za-
gotoviti pogoje za oblikovanje 
celovite in celostne ponudbe v 
okviru naravnih danosti Magol-
nika,“ je dejala Pintaričeva, ki 
je v nadaljevanju v družbi dr-
žavnega sekretarja v kabine-
tu predsednika vlade dr. Rada 
Genoria ter predsednika sveta 
Krajevne skupnosti  Svibno Ja-
neza Kmetiča prerezala otvo-
ritveni trak prenovljenega ce-
stnega odseka v dolžini dobrih 
3000 metrov. Blagoslov nove 
pridobitve je ob tem opravil 
tudi župnik župnije Svibno Ja-
nez Jasenc.

Po nastopu Ljudskih pevcev 
Svibno in Moškega pevskega 
zbora papirničar iz Radeč se je 
slovesnost nadaljevala v nase-
lju Svibno, v središču istoimen-
ske krajevne skupnosti, ki meji 
kar s štirimi občinami, in sicer 
na severu z občino Trbovlje, 
na severozahodu z občino Za-
gorje, na zahodu z občino Liti-
ja in na jugu z občino Sevnica. 
Še en razlog za slavje tamkaj-

šnjih prebivalcev je bila nova 
pridobitev tamkajšnjega Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Svibno, v katerega je včlanje-
nih okoli 120 članov in delu-
je v kraju in za potrebe inter-
vencij na območju krajevne 
skupnosti 26 let. Novo vozilo 
za prevoz moštva in tisoč li-
trov vode so predali v uporabo 
predsednik PGD Svibno Branko 
Pižmoht, predsednik Gasilske 

Pri rezanju otvoritvenega traku: dr. Rado Genorio, 
Rafaela Pintarič in Janez Kmetič

zveze Radeče Slavko Brezni-
kar in ministrica za obrambo 
dr. Ljubica Jelušič. 

Ob nastopu Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev je 
ob postrojenem ešalonu PGD 
Svibno in sosednjih prostovolj-
nih gasilskih društev doma-
či gasilski podmladek prikazal 
kratko vajo gašenja, predse-
dnika PGD Svibno in KS Svib-
no pa sta podelila priložnostna 
priznanja in darila posamezni-
kom, ki so se osebno angažirali 
in dali svoj prispevek pri novih 

pridobitvah v krajevni skupno-
sti. Prejeli so jih: ministrica dr. 
Ljubica Jelušič, državni sekre-
tar Rado Genorio, župan obči-
ne Matjaž Han, direktorica ob-
činske uprave Brigita Stopar, 
predsednik Gasilske zveze Slo-
venije Anton Koren, predse-
dnik GZ Radeče Slavko Bre-
znikar, Društvo kmečkih žena 
Arnika, izvajalec gradbenih 
del AGM Nemec iz Sedraža 
in dr. Andro Ocvirk, direktor 
družbe Radeče papir.

 Bojana Mavsar

www.ce-lekarne.si
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Poslovni sistem Radeče papir iskreno čestita 
vsem občankam in občanom 

ob občinskem prazniku ter jim želi veliko uspehov. 

Posebna čestitka velja županu in vodstvu občine 
za izjemne dosežke v zadnjem obdobju, 
ki so povezani tudi z razvojem in načrti 

podjetij Radeče papir in Radeče papir mu�on.

Vsem  želimo prijetno praznovanje!

kolektiv Radeče papir in Radeče papir mu�on.
www.radecepapir.com

V tem naravnem okolju majh-
nega trškega jedra je pri Zoi-
sovi graščini na Svibnem  pote-
kala 21. avgusta v organizaciji 
Turističnega društva Ostrovr-
harji Svibno prireditev Graj-
sko-trški dan. Ideja o organi-
zaciji tovrstne prireditve se 
je začela razvijati v lanskem 
letu, ko so v kraju gostili 11. 
srečanje likovnikov Kreart iz 
Loke pri Zidanem Mostu. Ta-
krat so na osrednjem, kultur-
no-glasbenem večeru organi-
zirali še predstavitev kraja na 
stojnicah. Odziv obiskovalcev 
je bil pozitiven in to je dalo 
društvu polet, da so se v leto-
šnjem letu predstavili s širšo in 
s samostojno prireditvijo. 
V petkovem popoldnevu so do-
mačini kraj in njegovo ponud-
bo ter preteklost predstavili na 
lično urejenih etnološko-kuli-
naričnih in obrtniških stojnicah 
z gostujočimi društvi in s po-
samezniki iz Zasavja in Posav-
ja. Umetniki društva  Kreart iz 
Loke pri Zidanem Mostu so na 
prostem ustvarjali svoja likov-
na dela, pri čemer so jih lah-
ko opazovali tudi obiskovalci. 
Na iskrih vrancih so prijezdili 
konjeniki Krekove konjenice iz 
Šentjanža. Vrstili so se pevski, 

Grajski dan na Svibnem
SVIBNO - Kraj Svibno v občini Radeče, ki je bil poseljen že v prazgodovini, je s kasnejši-
mi antičnimi najdbami, z grajskimi ruševinami na strmi skali, s cerkvijo sv. Križa iz 12. 
stoletja s taborskim obzidjem, z enim prvih dolenjskih trgov in z razgibano krajinsko 
podobo, ki je nastajala skozi stoletja na dolomitnem osamelcu nad dolino Sopote pod 
najvišjim očakom Zasavsko-posavskega pogorja Kumom, eden izmed najbolj privlačnih 
kotičkov v Posavju.

plesni in gledališki nastopi – na-
stopili so Ljudski pevci s Svib-

nega, folklorna skupina Brusači 
iz Radeč, animacijska skupina 
Volka Engelberta iz Žužember-
ka s prikazom srednjeveških 
bojev, plesov in iger. Domača 
gledališka skupina je uprizo-
rila igro o slavnem vitezu Vi-
ljemu Ostrovrharju. S srednje-
veško glasbo se je predstavila 
skupina Gallenberg Vaganti, ki 
jo sestavlja družina Poredoš – 
glasbenik Vlado (član glasbene 
skupine Orlek) s svojimi tremi 
sinovi. V večernih urah se je 
bilo mogoče prepustiti še spev-
nim zvokom in izvirnim besedi-
lom zasavske skupine Orlek, ki 
je imela na Svibnem svoj kon-
cert. Poseben čar so petkove-
mu večeru dajale tudi osve-
tljene grajske ruševine nekoč 
mogočnega in slavnega gradu 
rodbine Ostrovrharjev, ki je 
v teh krajih »kraljevala« 400 
let in je bila poleg Turjačanov 
ter Grofov Celjskih ena naj-
bolj znanih in najmogočnejših 
na Slovenskem v svojem času. 
 Smilja Radi, foto: P. B.

Grajsko-trški dan na Svibnem je privabil lepo število 
obiskovalcev.

Ljudski pevci s Svibnega

Spoštovani občani Radeč!

Ob občinskem prazniku  Vam učenci in 
delavci šole iskreno čestitamo in se 
zahvaljujemo vsem, ki nam stojite ob strani, 
da lahko uresničujemo zastavljene cilje, 
kajti le skupaj lahko mlade oblikujemo v osebnosti z 
vedrino, optimizmom in odgovornim odnosom do sebe 
in življenja.

Zahvala velja ustanoviteljici šole – Občini Radeče, staršem 
in vsem posameznikom, ki želite in pomagate, da je naša 
šola dobra šola.

V  veliko čast nam je, da sodelujemo v mednarodnem 
projektu Comenius in da bomo oktobra gostitelji učiteljev 
in učencev iz  Bolgarije, Poljske, Romunije, Litve in Turčije. 
Radi bi jim predstavili naš kraj, našo državo, zato prosimo, 
da nam pomagate, da jim bomo lahko omogočili prijetno 
bivanje med nami.                                     

Ravnateljica: Simona Zupančič,  prof.
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zalomi tako na učnem po-
dročju kakor morebiti v od-
nosih s sošolci ali učitelji? 
Kako naj starši nagrajujejo 
ali kaznujejo otroke? 
Veliko tega bi moralo biti sa-
moumevno, brez nagrad. Če 
pa nagrade so, naj bodo v tem 

smislu, da si družina privošči 
nek izlet ali da oče popol-
dan igra nogomet z otrokom. 
Obljube je treba držati, tako 
starši kot otroci. Vsekakor 
niso primerne materialne na-
grade, čeprav opažamo tudi 
te stvari. Nagrajevanje po-
sameznih ocen je popolnoma 
nesmiselno, celo škodljivo. 
Če otrok nekaj dobro opravi, 
ga je treba pohvaliti, mogo-
če tudi imeti skupno večerjo 
ali iti skupaj na pico, vendar 
ne sme biti poplačilo za do-
bre ocene. Potem vse izgu-
bi smisel. Večina staršev ima 
pri tem zmerne meje. Povsod 
pa najdemo izjeme, saj star-
ši različno jemljejo tako na-
grajevanje kot kaznovanje. 
Meni se zdi najhujše, če na 
nekaj sploh ne odreagiramo, 
če gredo stvari mimo, npr. 

da bi otrok zaslužil neko ka-
zen, starši se sicer razjezijo, 
a stvari gredo dalje. Vidimo, 
da je precej učinkovita pre-
poved uporabe računalnika ali 
mobitela, to so v tem času za 
otroke hude kazni. Vsekakor 
je na prvem mestu pogovor 

in sledenje 
zahtevi, da 
se stvari, ki 
se ne smejo, 
ne ponavlja-
jo. Pokazati 
je treba pra-
vo pot, na-
rediti zgled, 
to je najbolj 
učinkovito. 

Kako vidite 
svet, v ka-
terem živi-
jo današnji 
otroci, vaši 
učenci?
Žal vse bolj 
živijo v sve-
tu, ki je zelo 
nerealen, ži-
vijo v sve-
tu računalni-

kov, telefonov, tudi televizija 
je strašansko prisotna. Manj-
ka jim pristnih medsebojnih 
odnosov, osebnega kontakta. 
Imajo sicer ogromno prijate-
ljev, ki pa so večinoma virtu-
alni, z njimi se pogovarjajo na 
poseben način, nerealno, bre-
zosebno, vse bolj izgubljajo 
stik z živim in pravim svetom.

Pri katerih otrocih, v ka-
kšnem starostnem obdobju, 
se pojavljajo strahovi pred 
šolo, pred novim okoljem?
Zelo različni so ti odzivi, ti 
strahovi. Če vzamemo prvo-
šolce, se kriza in neka nego-
tovost, mogoče strah, pojavi-
jo ne prvi ali drugi dan, pač 
pa nekoliko kasneje. Pri osta-
lih učencih pa zelo različno, ne 
kot odpor ali strah pred šolo, 
pač pa kakšne druge vrste ne-
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Znanje
Pričelo se je novo šolsko 
leto, se starši ali učenci že 
obračajo k vam s težavami, 
vprašanji?
Kar nekaj staršev se je že 
obrnilo name. Še največ gle-
de premestitev učencev, za-
radi šolskih potrebščin, tu in 
tam pa pride kdo zaradi te-
žav, ki so bile pogoste v minu-
lem šolskem letu, da se ne bi 
ponavljale tudi letos. Neka-
teri starši si želijo le pogovo-
ra ob vstopu njihovega otroka 
v šolo, vendar teh pogovorov 
še ni tako veliko, kot jih je 
med letom.

Kaj lahko naredijo star-
ši, kaj učitelji, kaj učenci 
sami, da je prehod iz poči-
tnic v prve šolske dni prije-
ten, čim manj stresen?
Na prvem mestu je pogovor. 
V smislu, da šola ni strah, ni 
tabu. Starši naj jim prisluhne-
jo in jim dajo prijazno besedo 
ob novem šolskem letu. Kar 
se pa učiteljev tiče, so pripra-
vljeni na sproščen medseboj-
ni pogovor. Pripravijo se na 
pogovor s starši, da jim razlo-
žijo potek skozi šolsko leto, 
da jim povedo, da so na vo-
ljo za razgovore in podobno.

Kdaj naj se prične učenje in 
koliko časa naj traja? Koli-
ko lahko traja nekakšno za-
tišje pred prvimi preizkusi 
znanja?
Prehod iz počitnic v šolo je 
res precej stresen, a pro-
grami so naravnani tako, da 
se prve tedne ponovi snov 
iz prejšnjega leta, temeljna 
znanja se osveži, potem se 
postopoma nadaljuje, pride-
jo domače naloge. Po tretjem 
tednu pa se prične že tudi ka-
kšno preverjanje, nato pa že 
tudi ocenjevanje. Ocenjeva-
nje naj bi bilo skozi celo šol-
sko leto, pisno ocenjevanje 
je napovedano vnaprej, veli-
ko učiteljev se pa že tudi od-

loča, da napove, kdaj bodo 
spraševali.

Kateri čas je najbolj prime-
ren, da učenci opravijo s 
šolskimi obveznostmi?
Kdaj naj otrok opravi šolske 
obveznosti, je zelo odvisno od 
bioritma otroka, od domačih 
razmer pa tudi od dejavnosti 
popoldne. Vsekakor pa je nuj-
no, da se otrok in starši dogo-
vorijo, kdaj je primeren čas. 
Če ima otrok veliko dejavno-
sti popoldne, je potrebno še 
toliko bolj načrtovati. Vendar 
nikakor prepuščati otroku, če 
bo rekel, da bo to opravil zve-
čer, saj bo tedaj že prav goto-
vo utrujen. Zelo dobro je, da 
se otrok ukvarja popoldan še 
s kakšnimi stvarmi, vendar je 
treba imeti tudi pri tem neko 
zmernost, saj je treba vede-
ti, da otrok potrebuje čas za 
šolske obveznosti, pa tudi za 
sprostitev in počitek. 

Kakšne so vaše izkušnje, je 
potrebno otroka prepriče-
vati, naj naredi domačo na-
logo? 
To je v današnjem zelo ak-
tualno vprašanje. Obstaja-
jo razmišljanja strokovnja-
kov, ki pravijo, da naj bodo 
domače naloge prepuščene 
svobodni volji posameznika. 
Sama se s tem ne strinjam, 
saj mislim, da se učenec ob 
njih nekaj nauči, ponovi snov, 
jo utrdi. Tudi večina staršev 
nas je podprla, naj učenci do-
bijo naloge in seveda učite-
lji tudi pregledujejo. Na nižji 
stopnji se je ravno letos veči-
na razredničark pohvalila, da 
učenci v glavnem delajo do-
mače naloge, vendar so tudi 
učenci, ki jih ne opravljajo. 
Domače naloge imajo vseka-
kor svoj smisel in učni pomen.

Kakšne spodbude so primer-
ne za učence, kdaj je po-
trebno ukrepati, če se kaj 

gotovosti, ko se ne morejo 
sprijazniti z določenimi situa-
cijami, ki trenutno nastanejo, 
pa jim učenec ni kos. Vendar 
ne morem govoriti o množičnih 
pojavih, ki bi se stopnjevale.

In če se kljub temu pojavijo 
morebitne težave? 
Potrebno jih je reševati takoj 
in najbolje tam, kjer so se po-
javile, kjer in zaradi česa so 
nastale. Učenci naj se obrnejo 
na osebo, ki ji zaupajo. Prav 
je, da povedo doma, starši se 
lahko obrnejo na učitelje, ra-
zrednike, svetovalno službo, 
vodstvo šole, vedno smo od-
prti za kakršnekoli pogovore 
in smo pripravljeni pomagati. 

Ali starši preveč pričakuje-
jo od šole?
V prvi vrsti starši želijo, da 
se otrok nekaj nauči, da je 
na varnem, veliko staršev pa 
želi tudi, da se jih vzgaja. V 
lanskem letu smo zelo veliko 
delali na vzgojnem progra-
mu, na ravni cele šole smo se 
pogovarjali, tudi s starši, ki 
želijo, da jih vzgajamo, že-
lijo se vključiti v ta proces. 
Res pa je, da vseh staršev ni 
bilo. Večina ljudi ve, kaj je 
prav in želi tako delati, pro-
blem nastane, če ima nekdo 
popolnoma drugačno mnenje. 
Nekateri starši pravijo, mi ga 
doma vzgajamo, kar imate 
pa vi v šoli, ni naš problem. 
Zelo pomembno je sodelova-
nje šole in staršev. 

Kaj menite, kako sedanje 
generacije staršev vzgajajo 
svoje otroke, kakšni so nji-
hovi vzgojni prijemi?
Rekla bi, da zelo različno, pa 
tudi zelo drugače kot včasih. 
Starši jemljejo svoje otroke 
le kot prijatelje in pri tem 
včasih pozabljajo, da so v prvi 
vrsti starši. S tem mislim, da 
je zelo prav, da se pogovar-
jajo z otroki, da otrokom za-

upajo, da jim prisluhnejo in 
verjamejo, vendar je nujno 
potrebno postavljati otrokom 
tudi meje, to pa se pogosto 
izgublja. Otroci zelo pogo-
sto postajajo središče sveta 
in kar otrok reče, tako potem 
tudi je. V tem je zares velika 
razlika, kakor je bilo včasih, 
ko smo bili zelo pripravljeni 
prisluhniti staršem in nismo 
niti razmišljali, da je narobe, 
kar so starši rekli. Ne mislim, 
da bi tako moralo biti, daleč 
od tega, toda zdaj se vse pre-
pogosto dogaja, da starši pri-
dejo na razgovor in povedo, 
kako svojemu dvanajst ali tri-
najstletniku niso kos. Da ima-
jo težave, ker jih ne uboga, 
da ne vedo, kaj storiti, da ga 
enostavno ne obvladajo več. 
Vendar so zelo velike razlike, 
kot sem rekla, da starši ob-
vladajo svojo vlogo staršev-
stva, znajo in hočejo biti star-
ši, da postavljajo prave meje, 
da želijo imeti otroke, ki se 
bodo znali obnašati, ki bodo 
kasneje znali tudi samostoj-
no živeti.

Katere so najpogostejše ve-
denjske in tudi zdravstvene 
težave, s katerimi se sreču-
jete pri svojem delu?
Različne vedenjske in zdra-
vstvene težave se pojavlja-
jo. Včasih je težko opaziti, 
da se nekaj dogaja. Če gre 
za stiske, to najprej opazijo 
starši, če gre npr. za obliko 
bulimije ali samopoškodova-
nje oz. rezanje zapestja, to 
najprej opazijo sošolci. S tem 
se je treba soočiti, biti pozo-
ren in takoj ukrepati, da ne 
bo prepozno. Morda je kakšna 
težava tudi trenutna modna 
muha, vendar nikoli vnaprej 
ne vemo, kaj se bo zgodilo. 
V takih primerih vzpostavi-
mo stik s starši, ki se potem 
odločijo, da poiščejo kakšno 
pomoč. Kar pa se tiče nove 
 nadaljevanje na strani 12

Pogovor z Marto Kožar, pedagoginjo na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško

Pomembno je sodelovanje šole in staršev
KRŠKO - V torek so se tudi za posavske učence odprla vrata v hrame učenosti, saj je nastopilo novo šolsko leto. Ob tej priložnosti sva se s prijetno sogovor-
nico, pedagoginjo na krški osnovni šoli, Marto Kožar, pogovarjali o nekaterih temah, ki so te dni gotovo zelo pogoste v naših vsakdanjih pogovorih predvsem 
doma, pa tudi v službi in na ulici. 

Marta Kožar

 že od 15. decembra 1997
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LJUBLJANA - Z novim šolskim letom se bo v Sloveniji začelo 
brezplačno cepljenje proti okužbam s humanim virusom pa-
piloma (HPV). Cepivo ščiti pred nastankom predrakavih oziro-
ma rakavih sprememb, ki jih povzročajo HPV. Prvo cepljenje 
bo priključeno sistematskemu pregledu v 6. razredu osnov-
ne šole, cepljene pa bodo deklice. Starši bodo svojo privoli-
tev za cepljenje izkazali s podpisom izjave, ki jo bodo dobili 
na prvem roditeljskem sestanku oziroma skupaj z obvesti-
lom o sistematskem pregledu. Inštitut za varovanje zdravje 
RS sporoča, da raziskave kažejo, da je cepivo zelo varno. Iz-
brano cepivo zelo učinkovito ščiti pred okužbo z najpogostej-
šima visokorizičnima genotipoma HPV (16 in 18),  ki povzro-
čata okrog 70 odstotkov vseh vrst raka materničnega vratu, 
in proti nizkorizičnima genotipoma HPV (6 in 11), ki povzro-
čata za do 90 odstotkov genitalnih bradavic. Cepljenje pro-
ti HPV vključuje tri odmerke cepiva - po prvem na sistemat-
skem pregledu še po dveh in po šestih mesecih. 

Brezplačno cepljenje proti 
HPV za šestošolke

KOSTANJEVICA NA KRKI -  V Lamutovem likovnem salonu 
je tamkajšnja Galerija Božidar Jakac 26. avgusta pripravi-
la risarsko ustvarjalnico z akademskim slikarkem Jožetom 
Marinčem, ki sta se jo udeležili dve desetini otrok med 5. 
in 12. letom starosti.

„Pedagoška oziroma izobraževalna dejavnost je pomemben 
segment muzejske dejavnosti tudi v naši galeriji,“ poudarja 
kustosinja pedagoginja Galerije Božidar Jakac Helena Rož-
man, „njen namen pa je tako izobraževanje mladih kot pro-
mocija galerije.“ V galeriji letno organizirajo osem do deset 
podobnih ustvarjalnic, ki se tematsko vežejo predvsem na 

razstave – tokratna na pregledno razstavo risb Bogdana Bor-
čića, občasno pa tudi na stalne zbirke v galerijskih prostorih. 
Posebnost kostanjeviških ustvarjalnic je, da na njih kot men-
torji ponavadi sodelujejo avtorji razstav, včasih pa povabijo 
tudi druge umetnike, pravi Rožmanova. Ustvarjalnice prire-
jajo že šest let, z odzivom nanje pa so zelo zadovoljni, saj 
je na njih običajno od deset do petnajst otrok, pa tudi ume-
tniki se radi odzovejo povabilu. Ustvarjalnice ponavadi po-
tekajo v prostorih, kjer so razstave, na katere se nanašajo.
Med šolskim letom, razen v zimskem času, ker nimajo ogre-
vanih razstavnih prostorov, galerijo obišče tudi okrog sto na-
javljenih skupin iz osnovnih šol. Obiski so sestavljeni iz ogle-
dov zbirk in razstav ter iz ustvarjanja, šolarji pa si v okviru 
teh kulturnih dni ogledajo še katero drugo kostanjeviško zna-
menitost. Prihajajo predvsem iz Posavja in Dolenjske, v za-
dnjem času pa vse več tudi iz drugih koncev Slovenije, saj 
je galerija vključena v center šolskih in obšolskih dejavno-
sti. Med poletnimi počitnicami pa organizirajo tudi teden-
ske delavnice – letos sta bili takšni dve, ena na temo relief 
in druga na temo lutke. 
 P. Pavlovič

Otroci radi ustvarjajo skupaj 
z umetniki

Otroci so risali po navodilih in nasvetih Jožeta Marinča.

Razmišljate o izobraževanju ali morda o spremembi poklica?

             Vabljeni v

kjer vas informiramo o:
možnostih različnih izobraževanj, vpisnih pogojih v različne 

izobraževalne programe, trajanju izobraževanja,
in svetujemo pri:

odločanju o izbiri primernega izobraževanja, premagovanju 
učnih težav in iskanju zaposlitve. 

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško na 
Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) in 051/ 

306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.
Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo 

v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: " 
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja ", prednostne usmeritve: " Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

V Yureni, šoli tujih jezikov iz Novega mesta, letno obi-
skuje tečaje okoli 1000 zadovoljnih tečajnikov vseh 
starostnih skupin, od predšolskih otrok do upokojen-
cev. Gre za uveljavljeno jezikovno šolo, ki bo nasle-
dnje leto praznovala 20-letnico ustanovitve. 

Tečaji, ki jih vodijo izkušeni domači in tuji predavatelji, 
potekajo v sodobno opremljenih učilnicah ali v prostorih 
naročnika. Že kar nekaj let Yurena uspešno sodeluje s po-
savskimi podjetji, pa tudi število posameznikov iz Posav-
ja narašča. V Krškem izvajajo tečaje  pod okriljem Ob-
močne gospodarske zbornice Krško v njihovih prostorih.  

Pogovarjali smo se z direktorico Yurene Katico Golobič.

Naše bralce bo verjetno 
najbolj zanimalo, kako se 
lahko vpišejo na tečaj.
Vpis na tečaje zadnja leta 
poteka v glavnem v elek-
tronski obliki, potem ko lju-
dem po telefonu ali v ele-
ktronski obliki odgovorimo 
na vsa potrebna vprašanja. 
Veseli smo tudi vseh, ki se 
osebno oglasijo med 10. in 
18. uro v naših prostorih v 
Novem mestu. 

Ali tečaji potekajo tudi v Krškem?
Da, če je dovolj prijavljenih.  

Kakšne so lanskoletne izkušnje?
Lansko šolsko leto smo imeli v zbornici tri angleške sku-
pine in menimo, da jih bo letos več.

Ali to pomeni, da boste v Krškem izvajali samo teča-
je angleščine?
Ne. Zelo veseli bomo, če se bo oblikovala italijanska, 
španska ali kakšna druga skupina. Lani je bilo precej in-
teresa za nemščino.

Kaj pa otroci?
Zaenkrat imamo tečaje v vašem koncu le v šolah in v vrt-
cih, ki nas povabijo k sodelovanju. Tako že nekaj let iz-
vajamo tečaje na osnovni šoli v Sevnici, bili smo tudi v 
sevniškem vrtcu.

Kaj bi bilo še zanimivega za naše bralce?
Vsekakor povabilo na informativni dan, ki bo to sobo-
to, 5. septembra, od 9. do 13. ure v prostorih Yurene, 
na Glavnem trgu 11 v novomeškem mestnem jedru, na-
sproti frančiškanske cerkve. To je priložnost, ko tečaj-
niku odgovorimo na vsa vprašanja, pokažemo prostore, 
lahko se testirajo, najpomembnejše pa je, da bodo pote-
kale tudi predstavitve interaktivne table, ki pomeni pra-
vo malo revolucijo na področju poučevanja tujih jezikov.

Yurena, šola tujih jezikov
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Katica Golobič

nadaljevanje s strani 11

Knjižnica kot 
informacijsko 

središče
Knjižnice morajo kljub svoji nedvomni vlogi zbiralke in 
ohranjevalke kulturnega bogastva pisane besede vztrajati 
tudi kot odsev aktualnih družbenih pojavov in zahtev. In če 
govorimo o današnjem času kot o informacijski dobi, v ka-
teri ne le, da je informacija glavni vir, za katerim vsi hla-
stajo, temveč je pomembna tudi hitrost pridobitve želene 
informacije, morajo knjižnice prepoznati svojo vlogo tudi 
znotraj tega kolesja. Našim članom in ostalim uporabni-
kom knjižničnih storitev se na tem področju približujemo 
s ponudbo nekaterih baz podatkov, ki bi utegnile biti mar-
sikomu zanimive in koristne:

COBISS je vzajemna bibliografska baza podatkov, ki jo upo-
rabniki knjižnice najbolj poznajo, žal pa vsi še ne izko-
riščajo vseh možnosti, ki jih sistem ponuja: preko baze 
COBISS lahko uporabniki poleg iskanja gradiva le-to tudi 
rezervirajo, si sami podaljšujejo rok izposojenega gradiva 
ali naročajo gradivo iz drugih knjižnic. Za dostop do svo-
jega knjižnega seznama od doma je potrebna le števil-
ka izkaznice in geslo, ki ga člani knjižnice dobijo pri izpo-
sojevalnem pultu.

Do informacij s področja prava in sorodnih tem lahko do-
stopamo preko baze IUS-INFO, pravnega in poslovnega in-
formacijskega sistema, ki vsebuje register veljavnih pred-
pisov v Republiki Sloveniji, polna besedila zakonov in 
predpisov, članke, kazala Uradnega lista, pravna mnenja, 
odločitve Ustavnega sodišča, članke pravne narave in dru-
ge pravne informacije.  Baza je sestavljena iz brezplač-
nega, javno dostopnega dela in naročniškega – zaprtega 
dela, do katerega je možen dostop izključno v knjižnici.

Novost v knjižnični ponudbi elektronskih servisov je portal 
Tax-Fin-Lex, kjer so na enem mestu poleg pravnih zbra-
ne tudi informacije z davčnega in računovodsko-finančne-
ga področja. Portal nam ponuja kompletne in ažurne in-
formacije glede slovenske in EU zakonodaje, sodne prakse 
slovenskih sodišč, nasvete in vzorce družinskega in podje-
tniškega pravnega priročnika, davčne in finančne nasvete 
in članke, dokumente DURS, več kot 1.000 davčno-finanč-
nih obrazcev itd. Ob tem ima uporabnik možnost spremlja-
nja dokumentov v časovni lestvici, vsakemu dokumentu je 
dodana pravna podlaga, portal nas opozarja tudi na spre-
membe zakonodaje, opominja na davčno-finančne obve-
znosti … Prednost portala Tax-Fin-Lex pa je tudi ta, da člani 
knjižnice do njega lahko dostopajo od doma preko sple-
tne strani knjižnice s pomočjo številke izkaznice in gesla, 
dobljenega v knjižnici.
 
Oddaljen dostop je možen tudi za servis EBSCOhost, ki 
omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in shranjevanje 
polnih besedil člankov s področja humanistike, kulture, iz-
obraževanja, medicine, splošne znanosti itd. Preko njega 
lahko dostopamo do celotnih tekstov v skoraj 3.000 med-
narodnih časnikih ter do abstraktov in indeksov 5.000 peri-
odičnih publikacij. Tekstovne in bibliografske zbirke podat-
kov, ki jih zajema EBSCO host, so: Academic Search Elite, 
Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper 
Source in MEDLINE. 

Študijsko uporabna je tudi baza Oxford Reference Online 
Premium Collection, ki vključuje prek 100 različnih enci-
klopedij in slovarjev za različna vsebinska področja. Slu-
ži nam lahko za iskanje pomena besed, definicij, pojasnil, 
oseb itn. ORO Premium obsega angleške eno- in dvojezič-
ne slovarje, strokovne slovarje (leksikone) različnih podro-
čij (od posameznih panog znanosti do mitologij in merskih 
enot), biografske imenike, referenčne priročnike za angle-
ški jezik (slovnica, etimologija, kratice itn.), zemljevide, 
opise zdravil itn. Za člane knjižnice je preko naše spletne 
strani omogočen oddaljen dostop do baze.

Omenimo naj še digitalno knjižnico Slovenije – dLib.si, 
spletni portal za dostop do slovenskega digitaliziranega 
znanja in kulturnih zakladov, ki ponuja prosto iskanje po 
virih in dostop do digitalnih vsebin člankov, fotografij, ze-
mljevidov, plakatov in zvočnih posnetkov. Za naše kraje pa 
je v sklopu tega portala zanimivo tudi to, da lahko znotraj 
njega dostopamo do glasila Naš glas, ki ga Valvasorjeva 
knjižnica v celoti digitalizirala leta 2008. Vsebina je pro-
sto dostopna na spletnem naslovu www.dlib.si. 

Za vsa morebitna vprašanja in napotke pri delu z bazami  
smo vam na voljo zaposleni v knjižnici. Seveda pa si knji-
žničarji želimo, da vaš obisk ne bi bil zgolj virtualen. Štu-
dijska čitalnica je na voljo vsem, ki potrebujete tišino za 
svoje delo na računalniku ali drugače, tudi referenčna li-
teratura v njej je vsebinsko polno pokrita, tekoče infor-
macije pa lahko po revijah prelistate v novo opremljeni 
časopisni delavnici. 
 Renata Vidic

gripe, smo dobili splošna na-
vodila s šolskega ministrstva, 
ki jih bomo obravnavali tudi s 
starši na roditeljskih sestan-
kih, povezali smo se tudi z 
zdravstvenim domom, v sep-
tembru bomo pripravili pre-
davanje. Na prvem mestu je 
bila izpostavljena osebna hi-
giena, čiščenje in zračenje 
prostorov, da do okužbe ne 
bi prišlo, če se bo pa slučaj-
no kaj zgodilo, pa so navodi-
la, da otrok, ki bi kazal zna-
ke obolelosti, ostane doma, 
da to preboli. Upamo, da se 
gripa ne bo širila, po sedanjih 
opažanjih, naj ne bi bilo to 
tako hitro.

Kako ste stopili v to šolsko 
leto na vaši šoli, je kakšna 
posebnost, ki bi jo za konec 
pogovora izpostavili?

Ja, predvsem smo veseli, 
da smo stopili v novo šolsko 
leto z novimi garderobami 
in garderobnimi omaricami, 
ki imajo ključke, uporabljali 
jih bodo učenci od 6. razreda 
dalje. Tudi prva in druga tria-
da je dobila nove garderobe, 
z izgradnjo nove telovadnice 
smo v bivši mali telovadni-
ci uredili veliko čakalnico za 
učence, ki čakajo na avtobus. 
Sicer pa bomo na OŠ Jurija 
Dalmatina Krško v prihaja-
jočem šolskem letu posveča-
li posebno pozornost razvija-
nju učnih in delovnih navad 
učencev in medsebojnemu 
spoštovanju. Ti dve vredno-
ti smo kot prednostni izbrali 
v preteklem letu učenci, uči-
telji in starši skupaj, ko smo 
izdelovali Vzgojni načrt šole.

 Marija Kalčič Mirtič
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IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2009/10 Vas vabimo k vpisu

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

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

izvaja v rednem programu: elektrotehnik, strojni tehnik, elektrikar, 
oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških 
procesih, tehniška gimnazija

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 
srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):
• MIZAR
• FRIZER

INFORMATIVNI DAN: ponedeljek, 7. 9. 2009, 
ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

VPIS: ponedeljek, 14. 9. 2009, ob 16. uri na ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško 
INFORMACIJE: 07 49 06 400

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško za poklice:

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

Sokrat pravi, da se modrost 
začne s čudenjem. Kako se 
vidva spominjata trenutkov, 
ko sta se začela zavedati, 
da je v znanju moč?

Rok: Hm. Kdaj je že to bilo? 
Verjetno je prišlo spontano 
skozi vzgojo in »izkušnje«, 
zato me neki posebni spomi-
ni ne vežejo na te trenutke.

Boris: Otroška vprašanja »za-
kaj« so najverjetneje začet-
ki mojega zavedanja, da je v 
znanju moč. Prav tako igranje 
šaha, ki sem ga začel igrati že 
pri treh letih, ko sem ugo-
tovil, da tisti igralec, ki ima 
več znanja, zmaga. Spomi-
njam se veselja, ko sem lahko 
število oken na bloku izraču-
nal tako, da sem preštel šte-
vilo nadstropij in število oken 
v določenem nadstropju ter ju 
pomnožil. Ali pa ko sem izra-
čunal, koliko stane ena igrača, 
če štiri igrače (pakirane) sku-
paj stanejo 6 denarnih enot... 
To mi je vzbudilo veselje do 
matematike še pred šolo in 
posebej v prvem razredu, ko 
mi je oče začel sestavljati po-
sebne tedenske matematične 
teste. Od takrat naprej je ra-
dovednost ena mojih glavnih 
lastnosti, posebej me zanima, 
kako nekaj deluje.
 
Pogosto pravijo, da je smi-
sel v poti in ne v cilju, pa 
vendar si je cilje pomembno 
zastaviti. Kaj je tvoj najpo-
membnejši življenjski cilj?

Rok: Najpomembnejši? Za-
gotovo ni povezan z ničemer 
materialnim. Enostavno živeti 
tako, da na koncu ne bom ob-
žaloval niti trenutka, ki sem ga 
preživel na način, kot sem ga.
Boris: Moj način zastavljanja 
ciljev je takšen, da si vedno 
zastavim previsok cilj, ki ga 
(najverjetneje) ne morem 
doseči, vendar se mu hočem 
čim bolj približati. Če nečesa 
ne poskusiš, potem tega tudi 
nikoli ne moreš doseči; to je 
moje razmišljanje. Tako sem 
si v šahu že zdavnaj zadal cilj 
postati svetovni prvak, da bi 
to postal, sem moral najprej 
postati državni prvak, da bi 
to lahko dosegel, sem moral 
zmagati na regijskem tekmo-
vanju in tako naprej. Čeprav 
se mi (še) ni uresničil cilj po-
stati svetovni prvak, lahko še 
vedno resnično uživam v pri-
bliževanju temu cilju. 
Moj najpomembnejši ži-
vljenjski cilj pa je spremeni-
ti svet na lepše, v svet brez 
korupcije, birokracije, izko-
riščanja in nepravičnosti. 

Spremembe so sol razvoja, 
zato vaju kot profesorica, 
ki teži k nenehnemu pro-
fesionalnemu in osebnemu 
razvoju, vljudno naprošam 
za nekaj vajinih predlogov, 
kako izboljšati poučevanje 
in učenje na ŠC Krško – Sev-
nica? 

Rok: Če bi vsi profesorji in 
dijaki stremeli k nenehne-

mu razvoju, bi se izboljšave 
dogajale same od sebe, ker 
pa je normalno, da so nekat-
eri bolj zainteresirani za to 
kot drugi, je potrebno dati 
prednost tistim, ki se trudi-
jo za razvoj in jim za to 

omogočati čim boljše pogo-
je, pa čeprav morda tudi za 
dejavnosti, ki s stroko niso 
tesno povezane. 

Boris: Mislim, da so pred-
vsem profesorji tisti, ki naj-
bolje vedo kako in kaj, saj 
imajo veliko izkušenj in tudi 
možnost preizkušanja novih 
metod v praksi. Na splošno 
bi predlagal čimveč sožitja 
z računalniki, predvsem z in-
ternetom in vedno bolj po-
membnim iskalnikom Goo-
gle. Dijake bi lahko na primer 
pri angleščini naučili, kako si 
lahko z Google-om pomaga-
jo, če niso prepričani, kaj do-
ločena fraza pomeni. Tega se 
ne da najti v nobenem slovar-
ju (če fraza seveda ne posta-
ne ustaljena). Pri matematiki 
bi lahko dijake učili upora-
bljati programe za dinamič-
no risanje, iskanje snovi po 
Wikipediji, uporabljati odli-
čen portal za učenje, pre-
verjanje in utrjevanje zna-
nja  e-um.eu. 
Pa še en nasvet za dijake in 
profesorje: ocene niso vse. 
Pomembna je količina zna-
nja, ki ga dijak osvoji, ter 
povezovanje le-tega s pre-

ostalim znanjem; šele to je 
uporabno znanje.

Tehnološki napredek je zvi-
ta reč; lahko se zgodi, da 
nam napredek nastavi past 
in se ujamemo vanjo. Kako 
vidva kot bodoča vrhunska 
strokovnjaka vidita priho-
dnost človeštva v luči teh-
nološkega napredka?

Rok: Tehnologija se bo zago-
tovo razvijala, v kateri smeri 
in kako, pa bomo šele videli. 
Pomembno je le, da jo upor-
abljamo za to, da si življenje 
olajšamo in polepšamo, ne pa 
zato, da bi uničili življenje 
nekomu drugemu.

Boris: Tehnološki napredek 
je vsekakor nekaj odličnega, 
dokler ga s sistemom pat-
entov in monopolom kap-
itala ne prevzame peščica 
elitnih ljudi. Potem se lahko 
tehnološki napredek prelevi 
v nekaj popolnoma druge-
ga - sredstvo za nadzor ljudi, 
popolno avtomatizacijo vse-
ga. V teoriji tehnološki na-
predek skoraj vedno pome-
ni manj dela (služb) za ljudi, 
kar bi logično moralo pomen-
iti, da bi vsak človek lahko 
delal manj. A danes ni tako. 
Ljudje ne delajo nič manj, 
kot so delali pred 50-imi leti, 
prej več. Če odkrito povem, 
sem bolj pesimist kot opti-
mist glede tehnološkega na-
predka, vendar upam, da bom 
zaradi zavedanja, v kaj se la-
hko stvar spremeni, zmožen 
nekako vplivati (vsaj opozoriti 
ljudi) na takšen način, da pri-
pomorem k temu, da se to ne 
zgodi. Mislim pa, da sedaj ni-
kakor ni več poti nazaj, tako 
da bomo morali pač tako 
živeti. Mi lahko vplivamo na 
to, da se ne spremeni v ne-
kaj, kar nočemo. 
 
Prijatelji za vse življenje 
nam pogosto stopijo na ži-
vljenjsko pot v najburnejših 
najstniških letih. Kako so se 
vama zgodila večna prijatelj-
stva?

Rok: Na srečo imam kar ne-
kaj dobrih prijateljev. Enega 
sem dobil že ob rojstvu (bra-
ta dvojčka Primoža, prav tako 
zlatega maturanta in odlične-
ga fotografa ter filmskega re-
žiserja, op.p.),  enega kasne-
je v OŠ in kar nekaj v SŠ. Vsa 
prijateljstva so se zgodila zelo 
spontano, saj so to ljudje, ki 
kaj drugega kot prijatelji eno-
stavno ne morejo biti. Obdo-
bje v SŠ je prineslo še veliko 
znancev, za katere vem, da 
se lahko nanje kadarkoli za-
nesem (in obratno).

Boris: Sam ne bi nikoli upora-
bil besedne zveze večno pri-
jateljstvo. Veliko ljudi bi mi 
takoj povedalo, da torej še 
nisem izkusil večnega prija-
teljstva, saj bi potem druga-
če razmišljal. Ampak moj na-
čin razmišljanja je takšen, da 
vedno poskušam biti realen in 
dopuščam tudi možnost, da 
se najlepše stvari spremenijo 
v najslabše in obratno. Veči-
na mojih dobrih prijateljstev 
se ni samo zgodila, to je do-

ločen odnos, ki potrebuje čas 
da se izgradi. Danes je s pri-
jateljstvi drugače kot je bilo 
včasih. Če bi se danes pisa-
lo leto 1984, bi se verjetno 
moral bolj ali manj poslovi-

ti od vseh trenutnih prijate-
ljev, saj naslednjih nekaj let 
ne bi zmogel ohranjati stikov 
z vsemi; študiral bom namreč 
2000 km stran na Škotskem. 
Danes pa obstaja internet, ki 
olajša komunikacijo, pa tudi 
letalske karte so relativno 
poceni, tako da resnično ne 
vem, kako se bodo razvija-
la stara in bodoča nova pri-
jateljstva...

Kot najboljša izmed naj-
boljših si lahko brez sramu 
in skrbi, da bi vaju kdorkoli 
označil za samovšečna, vza-
meta pravico in mladim, ki 
so za oblikovanje svoje iz-

obraževalne poti izbrali ŠC 
Krško – Sevnica, podarita 
nekaj modrih nasvetov za 
srednješolski vsakdan.

Rok: 1. Don’t worry, be ha-
ppy (brez tega ni nič). 2. V 
življenju vsi delamo za svoj 
lepši dan, zato se je včasih 
vredno potruditi, pa čeprav 
se tisti trenutek ne zdi tako.

Boris: Učite se samo stvari, 
ki so vam zanimive. Če vam 
kakšna snov ni preveč zani-
miva, si jo poskušajte nare-
diti zanimivo, povežite jo z 
vašimi interesi in hobiji ter 
se  še bolj poglobite vanjo. 
Če vam ne uspe, premislite 
ali je ta snov nujna za razu-
mevanje nadaljnje snovi. Če 
ni, potem vam svetujem, da 
resno premislite o bližnji-
cah, ki jih vsak dijak dobro 
pozna in porabite čim manj 
časa za učenje. Če je, potem 
se pač potrudite, kolikor gre, 
vprašajte za pomoč kakšne-
ga sotrpina, ki mu je ta snov 
zanimiva ali pa zelo všeč. 
Svetujem vam predvsem, da 
se učite in poglabljate v snov, 
ki vas zanima, za tisto,  kar 
vas manj zanima,  pa porabi-
te čim manj časa.

Rok Vintar in Boris Mitrović, najboljša s ŠC Krško – Sevnica

Začel se je september in novo šolsko leto, hkrati pa na srednjih šolah po Sloveniji poteka jesenski rok poklicne in splošne mature. V spodbudo vsem maturantom, 
ki so jih v poletnih mesecih spremljale odprte knjige in zvezki, ter v čast delu dijakov in učiteljev ŠC Krško – Sevnica sem za pogovor zaprosila najboljša izmed naj-
boljših na spomladanskem roku poklicne in splošne mature. Z mano sta o tem in onem spregovorila Rok Vintar, zlati maturant poklicne mature z vsemi doseženimi 
točkami, državni prvak iz matematike in elektrotehnike, ljubitelj in ustvarjalec odličnih filmov in glasbe, ter Boris Mitrović, zlati maturant splošne mature, izvrstni 
naravoslovec, državni prvak v šahu, večkratni udeleženec šahovske in lingvistične olimpiade ter bodoči študent Univerze v Edinburghu na Škotskem.

Matura je pravi pokazatelj znanja 

SKB prvim 500 štipendistom, ki 
odprejo MEGA račun za mlade in 
nanj prejemajo svojo štipendijo, 
podari 50 €!

Pohiti, MEGA akcija poteka od 1. 9. do 17. 11. 2009! 
Razpisni pogoji na www.skb.si.

Razpis za
13. štipendijo

Rok Vintar

Boris Mitrović

 nadaljevanje na strani 14
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Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi v šolskem letu 2009/10 k vpisu v prenovljene in nove perspektivne 

programe, ki zagotavljajo večjo možnost zaposlovanja 
in uspešno nadaljevanje študija. 

Prednosti šolanja na ETrŠ Brežice so v bližini domačega kraja, fleksibilnosti 
dela, uporabnosti znanj, sodobno opremljenih prostorih in prijaznosti šole, ki se 

kaže v skrbi za vsakega posameznika. Uspešnost naših maturantov in 
diplomantov je garancija za dobro odločitev.

- Bodočim študentom je na voljo po bolonjskih načelih prenovljen program za pridobitev 
višješolske strokovne izobrazbe z nazivom EKONOMIST, v obliki rednega in izrednega 
študija. Diplomantom zagotavlja praktično uporabna znanja, ki so med bolj iskanimi na trgu 
dela (komerciala, finance, računovodstvo, zavarovalništvo, bančništvo, posredništvo, 
trženje, logistika, javna uprava...). Prosta mesta so še na izrednem študiju.

- Bodoči dijaki se lahko vpišejo v programe ekonomski tehnik, logistični tehnik in  trgovec. 
Poleg tega pa tudi v POKLICNI TEČAJ za pridobitev poklica ekonomski tehnik. Trgovcem je 
na voljo nadaljevanje izobraževanja v poklicno tehniškem programu (3 + 2) ekonomski 
tehnik.

- Izredni oz. odrasli udeleženci izobraževanja se lahko vpišejo v programe EKONOMSKI 
TEHNIK (PTI oz. 3 + 2), PREKVALIFIKACIJA TRGOVEC in na organizirane priprave za 
izpite po programu LOGISTIČNI TEHNIK.

INFORMACIJE: 
07 499 25 50 

(od 7.00 do 15.00)
ali www.etrs.si

V A B L J E N I ! 

Brez mature oz. poklic-
ne mature konec srednje-
šolskega izobraževanja ne 
bi bil to, kar je. Kako vi-
dva kot dva izmed najbolj-
ših slovenskih maturantov 
ocenjujeta »zrelostni pre-
izkus« slovenskega sre-
dnjega šolstva?

Rok: Matura daje možnost 
tako dijakom kot tudi državi, 
delodajalcem ter fakulte-
tam, da dobijo ne glede na 
ocene skozi štiri leta šolanja 
povsem samostojne in neod-
visne rezultate o tem, ko-

liko znanja je posameznik v 
štirih letih res odnesel. Šoli 
omogoča, da s kvalitetno 
analizo mature bodočim di-
jakom omogoča boljše prip-
rave na ta zrelostni izpit.

Boris: Matura je po mojem 
mnenju nujno potreben pre-
izkus znanja, saj je nekakšen 
realen pokazatelj pridobljen-
ega znanja v srednješolskem 
izobraževanju. Zaradi enot-
nega preizkusa pa tudi pripo-
more k manjšemu odstopan-
ju pri pridobljenem znanju 
na različnih šolskih ustano-
vah. 

Navadne šolske ocene po 
mojem mnenju pomenijo 
zelo malo, saj kažejo tre-
nutno t.i. »instant« znanje, 
torej raven znanja določene 
snovi na dan preizkusa zna-
nja. Matura je pa zelo splo-
šna, tako da so zajete res 
samo osnovne stvari, ampak 
tukaj se veliko bolj realno 
pokaže, kdo predmet razu-
me dobro in kdo malo manj. 
Zelo težko se je »instant na-
učiti« snov štirih letnikov. 

Z najboljšima sem se 
pogovarjala Alenka Špan. 

nadaljevanje s strani 13
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1. Predmet javnega razpi-
sa je: 
A. Sofinanciranje investi-

cij (v nadaljevanju na-
men A). 

B. Sofinanciranje stroškov 
odpiranja novih delov-
nih mest, povezanih z 
investicijo (v nadalje-
vanju namen B).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih 
sredstev je 110.000 EUR 
(postavka 4770 – sredstva za 
vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 80.000 EUR
Namen B: 30.000 EUR

V kolikor je upravičenih 
vlog več kot je razpoložlji-
vih sredstev, se dodeljena 
sredstva linearrno zmanjša-
jo vsem upravičencem. 

3. Pogoji za pridobitev 
sredstev in upravičeni 
nameni 

Namen A:
Sredstva se dodelijo za za-
četne investicije. To so inve-
sticije v osnovna sredstva za 
ustanovitev novega ali raz-
širitev obstoječega obrata, 
spremembe proizvodnega 
procesa ali proizvoda v ob-
stoječem obratu (s pomočjo 
racionalizacije, diverzifikaci-
je ali modernizacije) in inve-
sticije v osnovna sredstva kot 
nakup podjetja, ki je prene-
halo delovati ali bi drugače 
prenehalo delovati. 
Naložbe v nakup opreme, dru-
gih osnovnih sredstev in nakup 
nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove 
proizvodne in storitvene 
opreme in nakup nematerial-
nih pravic (patenti, licence), 
zaradi ustanovitve novega 
podjetja, širitve obstoječe 
dejavnosti ali zaradi uvaja-
nja novega proizvodnega ozi-
roma storitvenega programa 
(bolj produktivne, racional-
nejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnolo-

Občina Brežice objavlja Javni razpis 
za pospeševanje razvoja podjetništva 
v Občini Brežice za leto 2009

gije; izboljševanje kakovosti 
proizvodov in storitev).

Sofinancira se investicije 
v obdobju od poteka prej-
šnjega razpisnega roka 
(16.10.2008) do zadnjega da-
tuma, ki je določen za odda-
jo vlog (15.10.2009) – zače-
tne investicije - opredeljene 
v prejšnjem odstavku (sofi-
nancira se investicije v stro-
je in opremo, izključene so 
investicije v nepremičnine). 
Upoštevajo se le stalna sred-
stva, ne drobni inventar. Upo-
števajo se računi brez DDV. 

Investicija se mora v regiji 
ohraniti 5 let in prejemnik 
pomoči prispevati najmanj 
25 % lastnih sredstev za in-
vesticijo. Pri dodelitvi pomo-
či se ne sme preseči zgornja 
meja intenzivnosti ne glede 
na to, iz katerih virov (sred-
stva občinskega proraču-
na, državnega proračuna ali 
mednarodnih virov) je po-
moč dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko 
prijavi maksimalno vrednost 
investicije v višini 85.000,00 
EUR (brez DDV), v kolikor 
prijavi večjo vrednost, se bo 
upoštevala upravičena ma-
ksimalna vrednost investici-
je po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko 
prijavi minimalno vrednost 
investicije v višini 4.200,00 
EUR (brez DDV), v kolikor 
prijavi manjšo vrednost, ni 
upravičen do sredstev po 
tem razpisu.
Investicija v stroje in opre-
mo je lahko sestavljena iz 
več računov, vendar mora 
skupna vrednost te investi-
cije presegati 4.200,00 EUR 
(brez DDV), pri tem mora 
biti vrednost posameznega 
računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

V primeru leasinga se kot 
skupna višina investicije šte-
je celoten znesek predmeta 
leasing pogodbe, kot upravi-

čen strošek za dodelitev sub-
vencije pa se štejejo dejan-
sko plačani obroki, za katere 
mora vlagatelj priložiti doka-
zila o plačilu.

Sofinanciranje začetnih inve-
sticij lahko maksimalno zna-
ša  največ 25 % vrednosti in-
vesticije.

Namen B:  
Sofinanciranje stroškov novih 
delovnih mest, realiziranih 
v obdobju od 1.10.2008 do 
30.9.2009. Posamezno mikro 
ali majhno podjetje lahko 
pri javi največ 5 delovnih 
mest. V primeru, da vla-
gatelj prijavi več kot 5 novih 
delovnih mest se upošteva 
prvih 5 navedenih v vlogi. Za 
vsako novo odprto delovno 
mesto se lahko maksimalno 
dodeli 200,00 €/polni mesec 
nove zaposlitve v razpisnem 
obdobju.  V primeru zapos-
litve za krajši delovni čas, je 
vlagatelj upravičen do soraz-
mernega deleža subvencije. 
Upoštevajo se samo pogodbe 
o zaposlitvi za nedoločen 
čas. Izpolnitev kriterija no-
vih zaposlitev se ugotavlja 
na osnovi dodatnih zaposli-
tev v primerjavi s povpre-
čjem preteklih 12 mesecev. 
Pri tem morajo biti upošte-
vani naslednji pogoji: 
• delovno mesto mora biti po-

vezano z izvajanjem projek-
ta začetnih investicij, 

• investicijski projekt mora 
voditi k neto povečanju 
števila zaposlenih v obratu 
v primerjavi s povprečjem 
preteklih dvanajstih mese-
cev.

• nova delovna mesta  mora-
jo biti ohranjena vsaj 5 leti.

Prijavitelji niso upravičeni do 
sredstev za razvoj iz namena 
B tega razpisa, če so preje-
li pomoč za isto delovno me-
sto s strani Zavoda RS za za-
poslovanje ali iz drugih virov.

4. Upravičenci 
Do sredstev za razvoj  so 

upravičene mikro in majhne 
družbe ter samostojni podje-
tniki posamezniki s sedežem 
v občini Brežice in krajem in-
vesticije na območju občine 
Brežice. 
Do sredstev so prav tako 
upravičena mikro in majh-
na podjetja ter samostoj-
ni podjetniki posamezniki, 
ki imajo sedež dejavnosti 
izven občine Brežice, v koli-
kor ima poslovno enoto v ob-
čini Brežice, v kateri zaposlu-
je najmanj dve tretjini (2/3) 
oseb za nedoločen čas iz ob-
čine Brežice (stalno bivali-
šče) in investira na območju 
občine Brežice.

5. Rok in način prijave: 
Rok za prijavo je do vključ-
no 15.10.2009. Vlogo je 
potrebno poslati na nasle-
dnji naslov: Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250  
Brežice. Vloge morajo biti v 
zaprti kuverti in označene z 
napisom »Ne odpiraj – prija-
va na javni razpis za dode-
litev sredstev iz občinskega 
proračuna  za razvoj podje-
tništva-2009« ter na zadnji 
strani kuverte ime in naslov 
prosilca. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki 
je določeno pri zahtevani do-
kumentaciji.

6. Informacije: 
Razpisna dokumentacija je 
od dneva objave v Uradnem 
listu do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Brežice www.
brezice.si in na spletni stra-
ni www.zpt-brezice.si, za-
interesirani pa jo lahko dvi-
gnejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Brežice in na 
sedežu Zavoda za podjetni-
štvo in turizem Brežice. Do-
datne informacije v zvezi z 
javnim razpisom posreduje 
Samo Stanič, tel: 07 499 06 
80, e-pošta: info@zpt-brezi-
ce.si. 

 Ivan Molan, župan

Gospod Jukič se lahko pohva-
li tudi z osvojitvijo 3. mesta 
v ekipnih bojih članov na 
tekmi za svetovni pokal »Ko-
fukan«, ki je prav tako pote-
kala na Japonskem. 

Ob vrnitvi v domači kraj je 

Sprejem karateista Velimirja Jukiča

svetovnemu podprvaku česti-
tal župan občine Brežice, ki 
je ob tem poudaril predvsem 
vztrajnost in predanost kara-
teju, brez katere Jukiču ne 
bi uspel zadani cilj osvojitve 
medalje na že prej omenje-
nem svetovnem prvenstvu. 
Prav tako je bilo na spreje-
mu poudarjeno, da so uspe-
hi naših športnikov na tekmo-
vanjih najboljša promocija 
naše občine in zato je tudi 
prav, da občina pomaga špor-
tnikom ter jih ob vrnitvi do-
mov tudi sprejme in v znak 
zahvale in spoštovanja izro-
či simbolično darilo. 

Veljko Jukič je na sprejemu 
poudaril predvsem to, da ga 
je v daljni Japonski moč-
no razveselila vest o uspehu 
Primoža Kozmusa in da ga 
je misel nanj vodila tudi sko-

zi celotno tekmovanje. Kljub 
temu, da ni dosegel samega 
vrha, smo lahko vsi ponosni 
nanj, saj je z osvojitvijo sre-
brne kolajne na svetovnem 
prvenstvu dokazal, da lah-
ko uspe vsak, ki ima željo, 
voljo do dela, kar šport si-
gurno je. Kljub temu, da je 
na sprejemu omenil, da se s 
to osvojeno srebrno medaljo 
tudi poslavlja s tekmovalnih 
prizorišč, vsi upamo, da bo 

te besede vzel nazaj, in še 
kdaj tako ponosno in vzne-
seno zastopal občino Breži-
ce in Slovenijo. 

Sprejema in novinarske kon-
ference ob vrnitvi svetovne-
ga podprvaka so se udeležili 
tudi predsednik Karate kluba 
Brežice mag. Hrvoje Teo Or-
šanič, Peter Dirnbek, Beno 
Žganic in Mirko Požar. 

Župan občine Brežice je ob vrnitvi s svetovnega 
prvenstva »Shukokai« (Japonska) sprejel karate-
ista Velimirja Jukiča, ki je na omenjenem prven-
stvu osvojil 2. mesto v kategoriji boji posamezno – 
veterani, absolutna kategorija. 

Veljko Jukič

Na sprejemu pri županu Ivanu Molanu

V javnosti se pojavljajo pobude, da naj Občina Brežice po-
maga podjetju Vino Brežice pri reševanju  finančne krize in 
ohranjanje  delovnih mest. Poudariti je potrebno, da lahko 
lokalne skupnosti pomagajo podjetjem le v določenih pri-
merih in da morajo pri tem upoštevati predpise o dodelje-
vanju državnih pomoči. Občina Brežice ima vsako leto raz-
pis za spodbujanje podjetništva in sicer za sofinanciranje 
investicij in odpiranje novih delovnih mest. Tovrstni razpis 
za letošnje leto je bil objavljen v Uradnem listu št. 66/09 
z dne 21.8.2009. Pri sofinanciranju investicij gre za nalož-
be v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup ne-
materialnih investicij, investiranje v nakup nove proizvodne 
in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (paten-
ti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve ob-
stoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega 
oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racional-
nejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; 
izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Pomoč se do-
deljuje po pravilu »de minimis«. Po tej shemi ni dovoljena 
pomoč podjetjem v težavah. 

Druga vrsta pomoči je odpiranje novih delovnih mest pove-
zanih z investicijami. Tudi v tem primeru se sredstva dode-
ljujejo po isti shemi kot v prejšnjem primeru in ravno tako 
ni dovoljena pomoč podjetjem v težavah. Državne pomo-
či, med katere spadajo tudi občinske finančne spodbude za 
razvoj podjetništva, so namenjena podjetjem, ki vlagajo v 
nove investicije, v znanje in nove zaposlitve. Iz preteklosti 
lahko vidimo, da finančne pomoči podjetjem, ki so bile v te-
žavah v večini primerov niso bile uspešne. 

Zaradi nastale situacije v Vinu Brežice želi Občina Brežice, da 
se v grajski kleti nadaljujejo že utečene degustacije. V tem 
prostoru bi dali možnost predstavitve vsem vinarjev v naši 
občini, ki so registrirani za stekleničenje vina. V nadaljeva-
nju bi uredili multimedijsko prestavitev, omogočili prodajo 
vin in skrbeli za promocijo vin naših vinarjev. Za boljšo prepo-
znavnost vinske ceste se bo v začetku meseca septembra pri-
čela menjava zastarele obvestilne signalizacije, ki jo bomo 
zamenjali z novo, ki je tudi usklajena z veljavnimi predpisi.  
Občina lahko pomaga vinarjem zlasti s promocijo. Tako je 
Občina Brežice sofinancirala Elaborat o zašiti vina »Bizeljčan 
PTP«, ki je bil letos tudi potrjen. Tudi v bodoče bomo posku-
šali preko najrazličnejših promocijskih kanalov promovirati 
naše vinarje in vinogradnike. Trg je čez dalje bolj težje ob-
držati, še težje pa osvojiti novega, zato bo tudi vsak posa-
meznik moral vložiti maksimalni napor, da bomo skupaj do-
segli končni cilj, to pa je prodano grozdje oz. vino. 

Kam se po pomoč lahko obrnejo občani v stiski?
Občina Brežice svojim občanom zagotavlja enkratno social-
no pomoč, ki je namenjena predvsem za nabavo šolskih po-
trebščin in nakup kurjave. V letošnjem letu so sredstva, ki 
so bila v občinskem proračunu namenjena za socialno ogro-
žene, že izčrpana, zato je župan s prerazporeditvijo zago-
tovil povečanje postavke in dodatna sredstva do dovoljene 
višine. Še dodatno povečanje postavke pa je predlagal sve-
tnikom v rebalansu občinskega proračuna, katerega sprejem 
pričakujemo na septembrski seji. 

Postopek dodeljevanja pomoči za Občino vodi Center za so-
cialno delo, ki skladno z zakonodajo izvede tudi postopek 
ugotavljanja upravičenosti do izplačila za posameznega vla-
gatelja. V primeru ugotovljene upravičenosti Občina Breži-
ce izvede nakazilo pomoči. 

Občina zaznava povečanje števila oddanih vlog, na katere po-
skuša odgovoriti v čim krajšem možnem času. Pri tem se je 
s Centrom za socialno delo dogovorila, da prioritetno obrav-
navajo vse vloge, ki se nanašajo na enkratno denarno soci-
alno pomoč za nakup šolskih potrebščin. 
 Pripravili: 
 Urad župana
 Oddelek za gospodarske javne službe 
 in gospodarske zadeve

Ali lahko lokalne skupnosti 
pomagajo podjetjem v 
težavah?

Društvo za oživitev mesta Brežice bo jutri ob 19. uri na bi-
zeljski osnovni šoli postavilo na ogled razstavo Stavbna de-
diščina, kjer se bo z barvnimi fotografijami predstavil Bran-
ko Brečko, s tonskimi pa Karl Filipčič. O pomenu dediščine 
bo spregovorila etnologinja Helena Rožman. Prireditev bo 
povezovala Alenka Černelič Krošelj, v kulturnem programu 
pa bodo sodelovali učenci Glasbene šole Brežice. Razstava 
bo na ogled do 24. septembra.

Stavbna dediščina na Bizeljskem
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Naročite se na prejem ob-
vestil Občine Krško po ele-
ktronski pošti. Svoje ime in 
veljavni e-mail naslov lahko 
pošljete na naslov petra.rep-
bunetic@krsko.si. Po prijavi 
boste prejemali e-mail obve-
stila o vsakem novem obja-
vljenem prispevku na spletni 
strani www.krsko.si in tako 
izvedeli vse o dogodkih, in-
vesticijah, razpisih in ostalih 
aktualnostih Občine Krško. 

Občina Krško je avgusta zaključila s temeljito obnovo sto-
pnic na nadvozu pri tržnici na Vidmu. Stopnice niso bile ob-
novljene vse od gradnje leta 1974. Pomembni pridobitvi za 
izboljšanje varnosti v prometu na levem bregu mesta se je v 
tem tednu priključila še umestitev dveh prehodov za pešce in 
postavitev t. i. zvočnih črt na najbolj prometnih delih cest. 

Občina Krško je zaključila s sanacijo stopnic, ki na eni stra-
ni povezujejo nadvoz s tržnico in železniško postajo na Vid-
mu, na drugi pa vodijo k območju tovarne Vipap. Za sanacijo 
stopnic, ki so bile po skoraj štiridesetih letih že v zelo sla-

bem stanju, je Občina Krško namenila nekaj več kot 80.000 
evrov. Izvedena je bila arozijska zaščita armature, obnovlje-
ne in zaščitene vse betonske površine, urejena nova hidro-
izolacija in novo tlakovanje vseh pohodnih površin. Dela je 
izvajalo podjetje SL inženiring, nadzor pa podjetje Mosting 
d.o.o. Obnova stopnišča je pomembna pridobitev, saj omo-
goča varen prehod vsem uporabnikom. 

Za varnejše prečkanje ceste je od 1. septembra poskrblje-
no tudi z novima peš prehodoma, ki sta na pobudo društva 
Zeleni krog in KS mesta Krško urejena na regionalni cesti od 
rondoja na Vidmu v smeri Stare vasi. Občina Krško se je za 
umestitev dogovorila z Družbo za državne ceste (DDC), ki je 
za omenjeno cesto pristojna.  

Prvi dodatni prehod za pešce je izveden pred priključkom na 
Kolodvorsko cesto v smeri železniške postaje z navezavo k 
Hotelu City in omogoča varnejši prehod vsem tistim pešcem, 
ki prihajajo iz železniške oz. avtobusne postaje in nadalju-
jejo pot do stanovanjskega kompleksa Videm-Polšca in OŠ 
Jurija Dalmatina. Drugi prehod je zarisan na isti cesti pred 
priključkom za bencinski servis Petrol in bo z varnejšo potjo 
povezal Zdravstveni center Aristotel in trgovski center Jager 
na eni in novozgrajeni poslovno-stanovanjski center na drugi 
strani. Občina bo zagotovila klančine za invalide in ustrezno 
osvetlitev prehodov, DDC pa bo poskrbel za njihovo izvedbo. 

Da bi izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu, Občina 
Krško v tem času na najbolj kritičnih prometnih točkah izvaja 
tudi zvočne črte, ki prispevajo k zmanjšanju hitrosti vseh mo-
tornih vozil in pripomorejo k večji varnosti pešcev in kolesar-
jev v prometu. Zvočne črte so tako postavljene pri OŠ Leskovec 
pri Krškem, na ozkem in zelo prometne delu ulice Pod Goro, 
pred naseljem Drnovo in Brege, predvidene pa so tudi pri vsto-
pu v Leskovec iz smeri Velika vas ter še na nekaterih mestih. 

Nogometna zelenica in spee-
dway steza sta bili v prete-
klosti velikokrat neuporab-
ni zaradi meteorne vode, ki 
se je pojavljala po večjih na-
livih ali neurjih, zato je bilo 
nujno potrebno urediti učin-
kovit odvod meteorne vode z 
objekta, pojasnjuje skrbnik 

projekta Zdravko Pilipovič. 
V sklopu letošnjih investicij 
je tako Občina Krško uredi-
la odvodnjavanje glavnega 
nogometnega igrišča in spe-
edway steze, kamor je vgra-
jenih okoli 365 metrov PVC 
cevi, meteorna voda pa je ka-
nalizirana v bližnji potok Žla-
povec. Po novem stadion raz-
polaga tudi z najmodernejšim 
avtomatskim sistemom za na-
makanje v Sloveniji, ki je iz-
veden na nogometni zelenici.  

Za drugačno podobo in pred-
vsem udobnost gledalcev na 

Posodobitev stadiona 
Matije Gubca
Občina Krško zadnja leta veliko pozornost namenja ureditvi kompleksa stadiona Matije Gubca. Največje 
investicije - posodobitev tribun, travnatih površin samega stadiona in speedway steze, pa so zaključene 
prav v tem času. Stadion Matije Gubca je prizorišče velikih športnih dogodkov, najbolj odmevna je za-
gotovo Velika nagrada Slovenije v speedwayu, zato so odlični pogoji za nadaljnji razvoj tega športa toli-
ko pomembnejši. Posodobitev bo izvedbo kakovostnih treningov in tekem omogočila tudi zelo dejavne-
mu Nogometnemu klubu Krško in nekaterim ostalim športnim dejavnostim.  

tribunah bo poskrbela tudi 
nova oprema s 1500 sede-
ži, s katerimi je Občina Kr-
ško nadomestila dotrajane 
sedeže iz lesa. 

Ker je stadion Matije Gubca 
v Krškem tradicionalno pri-
zorišče, na katerem že od 

leta 1957 merijo moči vo-
zniki speedwaya, je poso-
dobitev pomembna tudi za 
kakovost izvajanja vseh bo-
dočih državnih in svetov-
nih prvenstev. Za samo var-
nost speedwayistov bo odslej  
poskrbljeno tudi z novimi za-
ščitnimi blazinami, ki so na-
meščene na ograji speedway 
steze. 

Za izvedbo omenjenih inve-
sticij je Občina Krško zago-
tovila 92.800 evrov. Delež k 
obnovi stadiona je prispevala 
tudi Fundacija za šport. 

Odkar je Občina Krško posta-
la lastnik notranjih prostorov 
kompleksa, je uredila pribli-
žno 500 m2 prostorov pod tri-
buno stadiona, s katerimi je 
omogočila tudi odlične pogo-
je za delo Nogometnega klu-
ba Krško. Ob tem je v objek-

tu urejena še klubska pisarna 
Plavalnega kluba Celulozar. 
Občina Krško je tako osre-
dnji športni objekt v občini, 
ki je v sedanji obliki zaživel 
leta 1980, ves čas sistematič-
no urejala.

Nove pridobitve za večjo 
varnost udeležencev v 
cestnem prometu

Povabilo k prijavi 
za prejem obvestil 
in novic

Župan občine Krško in skrbnik projekta Zdravko 
Pilipovič na ogledu obnovljenih površin stadiona Matije 
Gubca

Občina Krško je dotrajane sedeže iz lesa nadomestila z 
novimi. 1500 sedežev na glavni in pomožni tribuni je iz 
plastičnega materiala. 

Urejeni notranji prostori Nogometnega kluba Krško

Varnost na cestah v 
prvih šolskih dneh
Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših na-
log Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško in ostalih vključenih 
akterjev, ki od 1. septembra skrbijo za umirjanje prometa, nadzor upoštevanja prome-
tnih predpisov in nasploh za ukrepe, za zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh. 

Dežurstva bodo vse do 11. 
septembra v okolici vseh 
osnovnih šol in vrtcev izva-
jali uniformirani člani Zdru-
ženja šoferjev in mehanikov 
Krško, prostovoljni gasilci iz 
več gasilskih društev v obči-
ni Krško in policisti Postaje 
policije Krško v časovnih in-
tervalih od 7. do 8. ure do-
poldan in 12. in 13. ure po-
poldan. 

Kot poudarja predsednik Sveta 
za preventivo in varnost v ce-
stnem prometu Cveto Sršen, 
bo Svet ob poostrenem nadzo-
ru cestnega prometa vse šole oskrbel tudi z materialom in 

pripomočki, ki bodo pripomo-
gli k večji varnosti naših učen-
cev. V bližini šol in na šolskih 
poteh bodo postavljeni opozo-
rilni znaki OTROCI NA CESTI – 
ŠOLSKA POT,  udeležencem v 
prometu pa bodo razdeljene 
kresničke in ostalo gradivo za 
večjo varnosti v prometu.

V tem času vse udeležence 

v prometu, posebej voznike, 
pozivamo k previdnosti in k 
upoštevanju  opozoril šte-
vilnih prostovoljcev, ki bodo 
pomagali šolarjem na poti v 
šolo. Za nekatere med njimi 
bo prvi šolski dan tudi prvo 
srečanje s prometom, zato 
naj bo previdnost in pozor-
nost voznikov še posebej 
usmerjena k najšibkejšim v 
prometu.

Vsem, ki te dni stopate 
skozi šolski prag, želim, 
da bi novo šolsko leto za-
čeli v veselem vzdušju in 
ga nadaljevali z veliko 
uspeha!
 Franc Bogovič, 
 župan občine Krško

SENOVO - V Domu XIV. divi-
zije Senovo je 29. avgusta 
potekala prireditev Folklora 
brez meja. Folklorni večer so 
oblikovali: domača folklorna 
skupina DKD Svoboda Seno-
vo, ki že 27 let uspešno po-
sreduje plesno izročilo slo-
venskih pokrajin, ter gosti s 
Hrvaške – člani folklorne sku-
pine, pevci in tamburaši KUD 
Tamburica iz Starega Petro-
vega Sela z 39-letno tradi-
cijo. Domačini so se tokrat 
predstavili z obredom „šta-
jerska botrija“, plesi iz Bo-
rovelj na avstrijskem Koro-
škem ter ljudskimi napevi v 

Folklora brez meja

izvedbi ansambla folklorne 
skupine, gostje pa so poleg 
noš domačega kraja pred-
stavili tudi odrske postavitve 

plesov iz Slavonije in Zagorja 
ter znane napeve s pevsko in 
tamburaško skupino. 

Domača folklorna skupina med nastopom (foto: J. Macur)



Posavski obzornik - leto XIII, številka 18, četrtek, 3. 9. 2009 17IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Župan Občine 
Sevnica Sreč-
ko Ocvirk in di-
rektor podjetja 
Nivo d.d., Celje, 
Danilo Senič sta 
podpisala pogod-
bo za ureditev 
cestne povezave 
Grič-Drožanjska. 
Projekt, ki ob-
sega dokončanje 
ceste na Grič, 
obnovo vozišča in 
ureditev hodnika 
za pešce na Dro-
žanjski cesti ter 
izgradnjo mostu 
čez Drožanjski 
potok z navezavami, je vreden 436.304,58 € in je delno fi-
nanciran s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. Izvajalec bo z deli pričel v začetku me-
seca septembra in jih zaključil predvidoma do konca mese-
ca oktobra.

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V 
PROGRAMU PRIREDITEV 

OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
OBČINE SEVNICA 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in 
drugim društvom ter organizacijam v občini Sevnica. 
Vabimo vas, da s svojimi prireditvami obogatite kultur-
no in družabno dogajanje v času praznovanja občinske-
ga praznika. 

Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika 
Občine Sevnica bo v petek, 6. novembra 2009, v Kul-
turni dvorani v Sevnici, prireditve pa se bodo odvija-
le tekom celega meseca novembra.

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

Podatke o nazivu prireditve v počastitev občinskega pra-
znika, kraju in času dogajanja ter o organizatorju pri-
reditve (naslov, telefonska številka kontaktne osebe) 
nam posredujete v pisni obliki na naslov Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov 
jelka.trsinar@obcina-sevnica.si do srede, 30. septembra 
2009. Za dodatne informacije pokličite telefonsko šte-
vilko 07/81 61 213.

Spoštovane občanke in občani 
občine Radeče!

Občinski praznik je za skupnost poseben dogodek. 
Vse, ki skupaj soustvarjate okolje in vzdušje, v katerem se 
počutite dobro in si zastavljate jasne cilje za prihodnost, 
vaš skupni praznik še trdneje povezuje. Nove pridobitve 

v vaši občini naj vam dajejo novih spodbud 
in navdiha za nove izzive in uspehe.

Ob občinskem prazniku vam želim, da bi bili vaši praznični 
dnevi polni zadovoljstva in medsebojnega razumevanja 

ter priložnost za prijetna druženja. 

Čestitam vam za vse dosežke v preteklem letu. Veselim se 
nadaljnjega sodelovanja v dobro vseh nas, 

ki živimo v Posavju, kajti tu smo neposredni sosedje, 
naše poti pa zato še posebej vsakodnevno prepletene. 

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica s sodelavci

Občina Sevnica je bila 
uspešna pri prijavah za 
pridobitev državnih sredstev

Pred začetkom pouka obnova 
talnih označb v okolici šol

V okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju občin je Občina 
Sevnica pridobila sklepe o sofinanciranju treh projektov, in 
sicer za Ureditev cestne povezave Grič - Drožanjska, sana-
cijo LC Arto – Ponikve in ureditev LC Veliki Cirnik – Šentjanž. 
Projekt ureditev cestne povezave Grič – Drožanjska obsega 
dokončanje ceste na Grič, obnovo vozišča in ureditev hodni-
kov za pešce na Drožanjski cesti ter most čez drožanjski po-
tok z navezavami pri stari klavnici. V projektu sanacija LC 
Arto - Ponikve je predvidena obnova vozišča in razširitev po-
dodseka lokalne ceste v dolžine 340 m od glavne ceste do 
Arta. Projekt ureditev LC Veliki Cirnik – Šentjanž pa obsega 
gradnjo nadomestnega mostu v Podoborštu in ureditev ce-
stnih navezav v območju mostu, urejanje potoka in uredi-
tev južnega dela trga in lokalne ceste v Šentjanžu. Za prva 
dva projekta je že izdano obvestilo o izboru izvajalca, ven-
dar pa še ni potekel rok za oddajo pritožbe, za zadnji pro-
jekt pa je izvajalec znan v zadnjem tednu avgusta. Prido-
bitev državnih sredstev in izvedbo projekta lahko ogrozi le 
morebitna pritožba katerega izmed neizbranih ponudnikov. 
Hkrati z navedenimi projekti pa je Občina Sevnica pridobila 
tudi pozitivni sklep za sofinanciranje projekta Ureditev pro-
metne infrastrukture v občini Sevnica, ki ga delno financira 
Evropska unija, in sicer evropski sklad za regionalni razvoj. 
Tudi za ta projekt je bilo že izdano obvestilo o izboru izva-
jalca in prav tako teče pritožbeni rok. Občina Sevnica upa, 
da v nobenem od navedenih projektov ne bo vložene pritož-
be, ker bi bila v tem primeru resno ogrožena evropska in dr-
žavna sredstva in tudi nadaljnja izvedba projektov.

Občina Sevnica je z izbranim 
izvajalcem pričela obnavljati 
talne označbe v okolici šol ter 
tam, kjer je za varnost otrok 
na poti v šolo to potrebno. 
Prav tako bo skupaj z osnov-
nimi šolami poskrbela za na-
mestitev dodatne prometne 
signalizacije na izpostavljenih 
nevarnih odsekih šolskih poti. 
Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ki deluje v 
sklopu Oddelka za okolje in 
prostor na Občini Sevnica, je 
v tednu pred pričetkom nove-
ga šolskega leta povabil na se-
stanek predstavnike osnovnih 
šol, vzdrževalce cest ter po-
licijo, kjer bo osrednja  tema 
varnost otrok ob začetku no-
vega šolskega leta. Ves čas pa 
bo policija v območjih šolskih 
poti po celotni občini tudi nadzirala prometno varnost otrok. 
Novo šolsko leto se neizbežno približuje, zato naprošamo 
vse udeležence v cestnem prometu, kot tudi starše šoloob-
veznih otrok, da se pripravijo in poskrbijo za varnost otrok 
v cestnem prometu že pred pričetkom novega šolskega leta.

Za večjo varnost otrok ob 
začetku novega šolskega 
leta je občina obnovila 
talne označbe pri šolah. 
(vir: foto arhiv Občine 
Sevnica)

Nove investicije v arheološki 
park Ajdovski Gradec
V lanskem letu se je zaključila investicija obnove arheolo-
škega parka Ajdovski Gradec, ki je bila sofinancirana s stra-
ni Ministrstva za kulturo. Urejena je bila varnejša dostopna 
pot, ki je na določenih mestih utrjena s stopničkami, name-
ščena ograja pa lajša dostop na najdišče. Na samem naj-
dišču sta bila sanirana krstilni bazenček in vodni zbiralnik. 

Ker je Ajdovski Gradec uvrščen na seznam najbolj ogroženih 
in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine v Sloveniji, 
imamo s strani Ministrstva za kulturo do leta 2013 zopet mo-
žnost pridobiti sredstva v višini 158.876 EUR. S strani zavoda 
KŠTM Sevnica in Občine Sevnica že potekajo dogovarjanja v 
zvezi z novimi investicijami, ki bodo temeljile predvsem na 
strokovnem mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
V začetku prihodnjega meseca se bodo na območju arheo-
loškega parka sestali predstavnik zavoda KŠTM, Občine Sev-
nica ter konservatorji s celjskega Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, da pregledajo stanje kulturnega spomenika in 
določijo smernice za njegovo nadaljnjo obnovo in zaščito. 
Zavod KŠTM, ki je tudi upravitelj najdišča, bo v prihodnjem 
letu razvijal predvsem vsebinsko ponudbo Ajdovskega Grad-
ca, ki bi lahko predstavljala tudi dodano vrednost za sevni-
ški in posavski turizem.

 Ajdovski gradec (vir: foto arhiv Občine Sevnica)

Dokončana rekonstrukcija 
ceste Šentjanž - Gaberce
Iz dodeljenih sredstev dr-
žavnega proračuna Republi-
ke Slovenije, ki jih je Ob-
čina Sevnica pridobila za 
odpravo škode in posledic 
neurja iz leta 2005, so se 
skupaj s KS Šentjanž izva-
jala obnovitvena dela in iz-
gradnja pločnikov na lokal-
ni cesti Šentjanž – Gaberce, 
v dolžini 1000 m. Urejeno 
je bilo odvodnjavanje, sa-
nacija vozišča ter prepla-
stitev ceste v celotni dolži-
ni z vsemi hišnimi priključki. Končna vrednost izvedenih del 
je 98.962,00 EUR. Izvajalec gradbenih del je bilo CGP d.d. 
Novo mesto. Novo pridobitev sta v uporabo predala župan 
Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Krajevne sku-
pnosti Šentjanž Ivan Orešnik.

Krajanom Drožanjske ulice 
predstavili projektne rešitve 
obnovitvenih del v ulici
Župan se je skupaj z odgovornimi vodji projektov izgradnje 
centralne čistilne naprave, obnove ceste in infrastrukturnih 
ureditev ob izgradnji HE Blanca sestal s predstavniki krajanov 
Drožanjske ceste, katerim so bile predstavljene projektne re-
šitve obnovitvenih del v tej ulici. V času izvajanja del se bodo 
v največji možni meri upoštevale tudi želje krajanov. Obči-
na je zaključila postopek izbora izvajalca del za izgradnjo 
mostu čez Drožanjski potok pri stari klavnici, izgradnjo ploč-
nikov, javne razsvetljave ter obnove ceste in za asfaltacijo 
cestne povezave Naselje heroja Maroka – Grič - Drožanjska. 

Neurje s točo prizadelo 
Sevnico in okolico
Mesto Sevnica z okolico je v 27. 8. prizadelo neurje s točo in 
veliko količino padavin. Voda je zalila kar nekaj stanovanjskih 
in poslovnih zgradb, močno je poškodovalo več makadamskih 
cest, toča pa je pustila posledice na kmetijskih pridelkih. Po-

sledice neurja, katere si je ogledal tudi župan Srečko Ocvirk, 
so odpravljali sevniški gasilci, v sodelovanju s strokovnimi de-
lavci Civilne zaščite Občine Sevnica. Ker v tem času v Sevnici 
poteka izgradnja centralne čistilne naprave in končnih uredi-
tev akumulacijskega bazena ter infrastrukturnih ureditev ob 
izgradnji HE Blanca, so se naslednje jutro na sestanku pri žu-
panu in kasneje na terenu zbrali predstavniki investitorjev, 
nadzora, izvajalcev in strokovnih delavcev občinske uprave. 
Ti bodo na podlagi ogleda ugotovili, če je razlog za poplave 
vezan na izvajanje teh projektov. Predlagali bodo tudi potreb-
ne ukrepe, da bi bilo posledic neurij v prihodnje čim manj.

Neurje s točo in močnim dežjem je naredilo škodo na 
infrastrukturi in objektih. (vir: foto arhiv Občine Sevnica)

Podpis pogodbe za ureditev 
cestne povezave Grič - 
Drožanjska

O posledicah gradnje HE 
Blanca 
Člani posebne komisije, zadolžene za spremljanje izgradnje HE 
Blanca, ki ji predseduje Zvone Košmerl, so se sestali z vod-
stvom KS Blanca in nekaterimi krajani Dolnjega Brezovega, ki 
izpostavljajo vpliv podtalnice in druge okoljske probleme v času 
gradnje elektrarne. Na terenu so si ogledali posledice gradnje, 
predstavnik podjetja Infra pa je v nadaljevanju predstavil konč-
ne ureditve in predlagane ukrepe za izboljšanje stanja ter traj-
no ureditev nekaterih odprtih vprašanj. Prisotni so se zavzeli 
za čimprejšnje strokovno reševanje izpostavljenih problemov.

Modernizirana cesta čez 
Gaberce (vir: foto arhiv 
Občine Sevnica)

Župan Srečko Ocvirk in direktor 
podjetja Nivo d.d. Danilo Senič pri 
podpisu pogodbe (vir: foto arhiv 
Občine Sevnica)
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Tehnike, gradnje in 
pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, 
tel.: 07 816 32 10

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolne slike.

obrokov
brez stroškov in obresti*

do 24

Ponudba velja od 3. 9. do 14. 10. 2009 oz. do prodaje zalog.

Izkoristite ugodne pogoje
KREDITIRANJA 
od 12 do 24 obrokov.
* Samo s plačilno - kreditno kartico Mercator Pika 
vam nudimo plačevanje nad 12 in do največ 24 
obrokov brez drugih stroškov in obresti, kjer je 
najnižji znesek obroka vsaj 40 EUR.

PRAVA IZBIRA 
RAČUNALNIŠTVA IN 
FOTO OPREME ...
Ob nakupu kateregakoli 
računalnika prejmete DVD +R/-R 

(10 kosov) BREZPLAČNO.

Posavski obzornik 260x188.indd   1 27.8.09   10:51

SEVNICA - Kolesarsko društvo Sevnica je 30. avgusta organi-
ziralo že 18. rekreativno gorsko kolesarsko dirko Skok na Li-
sco 2009. V osmih kategorijah se je pomerilo 98 kolesarjev, 
ki so iz Sevnice do odcepa ceste za Okroglice vozili v zaprti 

koloni, tam pa je bil leteči start na 9,3 km dolgi progi s 700 
m višinske razlike. Najhitrejši čas je dosegel Brane Bojanc 
iz ŠD Ramar Novo mesto, s časom 32 min 24 sek. Najhitrejši 
v kategoriji do 33 let je bil Tomas Likar iz KK Zagorska doli-
na, s časom 32 min 35 sek, najhitrejša ženska pa je bila Pe-
tra Grmovšek iz KD Gorenje Ponikve, s časom 46 min 24 sek. 
Najhitrejši Posavec je bil Jaroslav Kovačič iz Triatlon kluba 
Krško, s časom 32 min 25 sek, najhitrejši Sevničan pa je bil 
Rok Beričič, s časom 37 min 25 sek. Najmlajši udeleženec, 
letnik 1995, je bil Simon Femc iz Gabrovke, najstarejši ude-
leženec, letnik 1938, je bil Đuro Kovač iz KK Papež Podgor-
je, najstarejša udeleženka je bila Judith Zgonec iz KD Sev-
nica, metlo pa je bil dobil Nande Knez iz Sevnice.
 Kolesarsko društvo Sevnica

Skok na Lisco

Podelitev nagrad najboljšim po kategorijah

BRESTANICA 
– Z zaključ-
nim turnirjem 
Zvezda so se 
15. avgusta 
končali leto-
šnji poletni 
športni viken-
di Mladinske 
športne zveze 
Posavja. Zma-
govalec v ma-
lem nogome-
tu je postala 
ekipa SDS Novo mesto, v košarki ekipa Štumfi, v odbojki na 
mivki za ženske je slavila ekipa MZG Grosuplje, med moški-
mi odbojkarji pa ekipa Odbojkarja. Turnir so popestrili tudi 
z ekshibicijsko tekmo v nogometu na mivki med ekipo medi-
jev in KS Brestanica, zmagali pa so prvi. R. U.

Znova bučen sprejem Kozmusa

BREŽICE - Več tisoč Brežiča-
nov in Posavcev je 19. avgu-
sta v Brežicah pričakalo Pri-
moža Kozmusa, svetovnega 
prvaka v metu kladiva. Doča-
kali so ga z dvigom valujočih 
rok, s transparenti, zastavi-
cami in zastavami, bučnimi 
vzkliki, aplavzom in glasbo. 

Na oder na glavni brežiški 
ulici se je povzpel v sprem-
stvu trenerja Vlada Keva, 
bioterapevta Marjana Ogo-
revca, brežiškega župana 
Ivana Molana, predstavnika 
generalnega sponzorja Gen 
energije Martina Novšaka, 
predsednika Atletske zveze 

Slovenije Petra Kukovice, 
predsednika Športne zveze 
Brežice Staneta Tomšeta in 
organizatorja sprejema in 
predsednika Atletskega klu-
ba FIT Brežice Poldeta Rova-
na. Kakor je povedal najbolj-
ši slovenski atlet vseh časov, 
je z metom 80,84 m in zma-

go v Berlinu zastavljeni cilj 
dosegel, v prihodnjih letih, 
pa bosta s trenerjem Kevom 
delala na tem, da bo Primož 
zalučal kladivo še dlje, kot 
znaša sedanji svetovni re-
kord (86,74 m).

 B. M., foto: J. Urek

Polfinalni turnir Šilčevega 
memoriala
 SEVNICA – 28. avgusta se je v Športni dvorani Sevnica odvi-
jal polfinalni turnir Šilčevega memoriala skupine B, na kate-
rem sta zaigrali dve ekipi iz prve lige, RD Ribnica Riko hiše 
in RK Trimo Trebnje, ter 1.B-ligaš RK Sevnica. Turnir je bil 
hkrati posvečen tudi spominu prezgodaj umrlih sevniških ro-
kometašev - Jožeta Lovreka, Stojana Šumeja in Silva Krnca. 
Uvod je pričakovano prinesel zmago Trebnjega nad Ribni-
co z rezultatom 33:19 (16:7). Več težav so Trebanjci ime-
li z domačini in tako z rezultatom 27:27(12:16) izluščili le 
točko. Sevnica je na zadnji tekmi s svojo borbeno igro z izi-
dom 30:29 (17:9) le razveselila domačo publiko in pokazala, 
da se je zmožna spoprijeti tudi z največjimi. Za najboljšega 
igralca polfinalnega turnirja je bil izbran Staš Skube (Trimo 
Trebnje), za najboljšega strelca Alen Dražetič (Sevnica) in 
za najboljšega vratarja Matic Gerčar (Sevnica). Finalni tur-
nir Šilčevega memoriala je naslednji dan potekal v Ljublja-
ni na Kodeljevem.  G. G.

Dirka, nogomet in piknik
VRBINA - ŠD Arto je organiziralo tekmovanje v kartingu za po-
kal ŠD Arto, ki se je odvijal na kartodromu Raceland v Vrbi-
ni. Dirke so se udeležili športniki Arta in povabljeni sponzor-
ji. Po kvalifikacijah se je v finale uvrstilo 10 tekmovalcev, ki 
so štartali po sistemu formule ena. Prvo mesto si je pridir-
kal Roman Janc iz Studenca, drugo mesto Aleš Jeras iz Arta 
in tretje mesto Janoš Janc iz Arta. Po podelitvi pokalov so 
se odpeljali na igrišče ŠD Arto in kot se za športnike spodo-
bi odigrali nogometno tekmo med starimi in mladimi, ki so 
prepričljivo zmagali, sledil pa je še vaški piknik.  B. J.

Zvezda na koncu letošnjih PŠV
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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 ...).

POROČILI
SO SE

• Mitja Baškovč, Senovo in 
Laura Agostino, Italija,

• Borut Šurla, Novo mesto 
in Petra Labuz, Birčna vas,

• Jurij Baznik, Dobe in 
Janja Grubar, Zaboršt, 

• Matej Kuhar in Andreja 
Zevnik, oba iz Črneče 
vasi,

• Leopold Peterle in Meri 
Hrastar, oba iz Mirne,

• Uroš Vučajnk, Dobova 
in Patricija Škofljanec, 
Dolenje Skopice,

• Borut Župevc, Brežice 
in Aleksandra Črnelič, 
Brestanica,

• Matej Šiško, Slogonsko in 
Petra Štritof, Slogonsko,

• Primož Cvelbar in Tanja 
Kambič, oba iz Semiča, 

• Boštjan Zakrajšek, 
Zabukovje nad Sevnico in 
Barbara Lužar, Šentjur na 
Polju,

• Tomaž Strmec, Pristava in 
Nataša Kovačič, Svinjsko, 

• Damjan Krošelj in Petra 
Podgoršek, oba z Gorenjih 
Skopic,

• Jožef Sodič, Globoko 
in Magdelene Therese 
Pawlowski, Nemčija,

• Marko Žičkar in Mihaela 
Hervol, oba iz Črešnjic pri 
Cerkljah,

• Goran Križić, Hrvaška 
in Karmen Kostanjšek, 
Brežice,

• Vid Podbregar, Mali Trn in 
Nataša Lozar, Krško,

• Marko Imperl, Okroglice in 
Claudia Virant, Pijavice,

• Jože Jontez, Spodnje Mla-
detiče in Katarina Povšič, 
Malkovec,

• Rajko Gračner in Nata-
ša Gašparič, oba iz Prešne 
Loke,

• Marko Traven in Katja Ra-
dej, oba iz Sevnice,

• Jure Verhovšek, Laška vas 
pri Štorah in Neja Bijec, 
Mokronog,

• Boštjan Pečar, Brežice in 
Barbara Klobčar, Vrbovce,

• Matevž Umbreht, Senožeti 
in Jelena Obradovič, Novo 
mesto,

• Tomaž Junc, Pristava 

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Tanja Hosta, Gmajna pri 

Raki – deklico,
• Marija Zagorc, 

Kostanjevica na Krki – 
deklico, 

• Nataša Štrbenc, Gorenja 
Stara vas  – deklico, 

• Klavdija Bošnjak, Sevnica 
– dečka,

• Daniela Graj, Trebež – 
deklico,

• Alenka Stanič, Brežice – 
deklico,

• Aleksandra Račič, Krško – 
deklico, 

• Tjaša Medvešek, 
Cundrovec – dečka,

• Rozalija Šplejt, Bistrica ob 
Sotli – dečka, 

• Ksenija Zofič, Brežice – 
deklico,

• Simona Dolar, Raka – 
dečka, 

• Suzana Jurman, Krško – 
dečka,

• Urška Zidar, Stolovnik – 
deklico, 

• Andreja Bakšič Grozdina, 
Veliko Mraševo – deklico, 

• Ingrid Blažič, Pesje – 
dečka, 

• Anita Veršec, Globoko – 
dečka,

• Darja Krumpak, Nezbiše – 
dečka,

• Darja Tomše, Mrzlava vas 
– deklico,

• Tanja Lisec, Sevnica – 
dečka.

ČESTITAMO! 

PREJELI SMO

WWW.MOJEPOSAVJE.INFO

V preteklih tednih smo bili priča, kako je verjetno 23 občinskih sve-
tnikov brezsrčno posililo svoje soobčane z odlagališčem jedrskih od-
padkov, ko je podalo pozitivno mnenje k lokaciji na državni pro-
storski načrt za ta objekt. Niti v najslabših sanjah si človek ne more 
predstavljati, da po 19-ih letih demokracije peščica ljudi upa samo-
voljno odločati o umestitvi objekta, ki ima izrecno negativni pred-
znak in za katerega nihče ne more 100 % zagotoviti, da bo do konca 
svojega obratovanja kljuboval vsem naravnim pojavom in negativ-
nim vplivom, ki jim bo izpostavljen skozi stoletja. Kljub temu, da 
smo pobudniki referenduma opozarjali na nezaželene učinke, ki se 
kažejo že danes, večino svetnikov to ni zanimalo, kakor jih tudi ni 
zanimalo lokalno partnerstvo. Partnerstvo naj bi potekalo z name-
nom, da bi dosegli družbeni dogovor, ki bi zadovoljil veliko večino 
prebivalcev. Tako bi nadomestili neželene učinke tovrstnega obje-
ta, ki jih kot žrtve ne želimo niti nismo dolžni sprejeti prebivalci.

Da je bilo lokalno partnerstvo le pretveza za demokracijo, je bilo 
nekaterim jasno že na začetku, pred več kot tremi leti. Lokalno 
partnerstvo je pod taktirko župana delovalo tako, da je izključeva-
lo ciljne ljudi. Kljub večkratnim pozivom krajanov tajništvu lokal-
nega partnerstva, naj skliče odbore, tega ni storilo, zato se odbori 
niso več sestali, nekateri tudi po več kot leto in pol. V času, ko je 
ARAO vodil direktor g. Veselič, smo si ogledali, kako v tujini delu-
je lokalno partnerstvo. V vmesnem času smo dobili tudi nekaj infor-
macij od drugih virov, kar nekaj pa jih je opisanih tudi v študijah, ki 
so bile izdelane na to temo. Z gotovostjo lahko trdimo, da nikjer v 
nam znanih praksah (Madžarska, Francija, Češka) in opisanih študi-
jah ni potekalo tako nedemokratično in brez predhodnega družbe-
nega dogovora, kot se je to zgodilo v Krškem.

Spoznali smo, da bo žrtev na osebni lastnini večja, kot jo odtehtajo 
investicije v izgradnjo kolektivnih dobrin, kot so ceste, šole, knji-
žnica itd. Opisano potrjujejo tudi študije in prakse v tujini. Ne vidi-
mo razloga, zakaj bi bilo pri nas drugače, zato želimo prepričati žu-
pana in občinske svetnike, da je potrebno poskrbeti tudi za ta del. 
Hitenje k podaji pozitivnega mnenja s pomočjo meritve družbene 
sprejemljivosti, ki je bila prirejena v korist umestitve, smo želeli 
upočasniti z zahtevo po svetovalnem referendumu. Eden izmed po-
kazateljev, obstajajo še drugi, da so bili rezultati v prid odlagališču 
prirejeni, je bila reakcija župana, ki je zavrnil pobudo, ki smo jo 
podali krajani štirih krajevnih skupnosti, na katerih poteka območje 
omejene rabe prostora in jo je podpisalo 1425 krajanov. Pobuda je 
bila podana v Skladu s statutom Občine Krško. Kljub zapisanim pra-
vilom partnerstva, da bomo krajani upoštevani in bomo dosegli pra-
vično rešitev ter dani pobudi 1425 krajanov, je župan ocenil, da ne 
želi upoštevati ljudske želje o opredelitvi do objekta.

Županova ocena pa je romala na Upravno sodišče. Župan je ocenil, 
da bi Upravno sodišče lahko prisodilo v prid pobudnikov referendu-
ma. Skrbela pa ga je tudi reakcija občanov, zato je poskrbel, da se 
je na prvi naslednji seji izglasovalo pozitivno mnenje k lokaciji od-
lagališča, kljub temu, da točka ni bila na dnevnem redu.

Ironična je resnica, da se je na Upravnem sodišču znašel dokument, 
ki so ga v podporo županu podpisali trije predsedniki in predsednica 
krajevnih skupnosti, in želeli prikazati, da smo vložili tožbe v imenu 
krajevnih skupnosti, brez pooblastil. Po naših informacijah je doku-
ment nastal na Občini, podpise pa naj bi pri predsednikih omenjenih 
KS pobral kar gospod, ki je vzdrževalec na Občini. Ni mu zamere, saj 
je storil le tisto, kar so mu naročili v hiši. Preverjanje pravilnosti od-
ločitve župana, kot se imenuje (tožba), smo vložili kot krajani in ne 
predstavniki KS. Bistveno pri tem dokumentu je, da so predsedniki 
in predsednica KS podpisali dokument samovoljno, brez predhodnega 
sklica svetov krajevnih skupnosti in potrebnih sklepov, in tako sami 
prekoračili svoja pooblastila ter dokazali, da delujejo samovoljno 
in nedemokratično ter ne potrebujejo mnenja ostalih članov svetov 
KS. Sodišče ni sledilo neresnemu dokumentu, razkriva pa nepozna-
vanje demokracije pri opisanih predsednikih in predsednici KS. Do-
kazali so, da za vsako ceno tudi sami ne dopuščajo, da bi se krajani 
na referendumu opredelili za ali proti odlagališču.
Postavlja se tudi vprašanje, kakšna je bila cena za podpis tako ne-
umnega dokumenta. Zagotovim vam lahko, da nekateri tega ne bi 
podpisali za nobeno ceno.
V nadaljnjem postopku je Upravno sodišče ocenilo, da Statut Občine 
ni v skladu z zakonodajo v zvezi z referendumom in to z obrazložitvi-
jo na šestih straneh zavrnilo. O nadaljnjem postopku še razmišljamo.

Samo teden dni po podanem pozitivnem mnenju za odlagališče pa 
je v pismu zajokal glavni pobudnik odlagališča, sam župan, gospod 
Franc Bogovič. Svoje nespametno ravnanje je ovekovečil v Posa-
vskem obzorniku, z dne 6. avgusta 2009, v odprtem pismu predse-
dniku vlade RS, kjer priznava, da ob podanem pozitivnem mnenju ni 
znal zaščititi interese Krškega in Krčanov, saj ga vlada pri razvojnih 
načrtih energetike niti ne sprejema kot sogovornika, kaj šele upo-
števa njegovo mnenje. Neupoštevanje pa se kaže tako, da bo vlada 
energetski družbi GEN Energije in HSE združila. Tako bo dobiček od 
proizvedene električne energije, ki ga ustvari NEK in trži GEN, vla-
da vložila v izgradnjo 6. bloka termoelektrarne v Šoštanju, kar bi 
pomenilo zaustavitev razvoja energetike v Posavju, na katerem naj 
bi baziral razvoj občine Krško. V preteklih dneh je bilo iz medijev 
razvidno, da država nima sredstev niti za vzdrževanje vojaških he-

likopterjev, se pravi sredstev v državni blagajni ni, zato so vprašlji-
vi tudi protokoli v višini 40 MIO €, ki naj bi jih prejela Občina Krško 
za podano pozitivno mnenje na lokacijo odlagališča. Se pravi, zelo 
verjetno bo izkupiček za podano soglasje za neprecenljivo lokacijo  
odlagališča manjši kot v slabih sanjah.

Še nekaj o neresni kolumni g. Vizjaka. V lokalnem časopisu Posa-
vskem obzorniku z dne 23. 7. 2009, g. Vizjak hvali pametno odloči-
tev k podanemu soglasju za odlagališče, v izjavi z dne 22. 7. 2009, 
za Dnevnik pa je zapisano, da je g. Vizjak izjavil: »Dokaz mačeho-
vskega odnosa do Posavja je dejstvo, da se je z odločitvijo o pri-
pojitvi očitno čakalo do opredelitve lokacije jedrskih odpadkov.« V 
članku z naslovom »Lahovnik: Vrtičkarstvu v energetiki bomo nare-
dili konec« je opisano zgornje združevanje HSE in Gen Energije ter 
izgradnja 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj. Hvaljena pamet o od-
ločitvi je veljala minus 1 dan, glede na izhajanje Posavskega obzor-
nika vemo, da kakšen dan, z gotovostjo pa lahko trdimo, da se še 
ohladila ni. Res, da ne vemo in razumemo vsega, vendar še nikoli 
nismo slišali, da bi kdo komu čestital za smetišče, kaj šele radioak-
tivno odlagališče. Pozablja se, da so lokacijo ponudile tudi Brežice, 
zato ne razumemo, zakaj se niso proslavile še z modrostjo. Spošto-
vani urednik, avtor članka v 16. Posavskem obzorniku: strani, ki so 
jih pred leti iz občinskih proračunov zakupili župani in omogočili iz-
hajanje Obzornika plačujemo davkoplačevalci. Res je, da tudi mi ne 
razumemo brežiških anonimnežev. Če bo prostor zapisane kolumne 
g. Vizjaka edini davek, ki ga bomo na račun odlagališča plačali Kr-
čani, naj gospod zapiše še kakšno na naš račun.

Zaradi opisane »pametne« odločitve za odlagališče smo pobudniki 
podali zahtevo po naknadnem referendumu s pomočjo gospe Miha-
ele Jenžur. Tudi to je župan zavrnil, zato bo verjetno tudi ta romala 
na Upravno sodišče. V kolikor se bodo izčrpale vse pravne možnosti 
in se o odlagališču ne bomo mogli demokratično izreči, bomo svojo 
pravico zahtevali na protestnem shodu, kjer pričakujemo najmanj 
1425 podpisnikov pobude o svetovalnem referendumu. Tako bomo 
pobudniki referendumov nadaljevali vse do dosega družbene spre-
jemljivosti, možnosti izselitve vseh iz območja omejene rabe pro-
stora in delitve sredstev, ki jih prejema Občina Krško na največ 50 % 
za družbene potrebe in najmanj 50 % za individualna nadomestila. 

Andreas Repše in 15 podpisnikov (naslovi so v uredništvu)

Je župan in 23 občinskih svetnikov 
posililo občane Krškega in Brežic  
z odlagališčem jedrskih odpadkov?

SEVNICA - V naravnem okolju grajskega parka in njegove oko-
lice na Gradu Sevnica se je 21. in 22. avgusta odvijala ju-
bilejna deseta likovna kolonija Arspekta, ki se je zaključila 
z glasbenim na-
stopom Janeza 
Zmazka Žana in 
pevke Carmen.V 
času dvodnevne 
likovne koloni-
je je bila v atriju 
sevniškega gradu 
na ogled razstava 
fotografij Arspek-
ta skozi čas av-
torja Ljuba Mo-
toreta, v dvorani 
Alberta Felicija-
na pa je potekala 
projekcija filma sevniškega snemalca Tomaža Pavkoviča na 
temo desetletnega ustvarjanja na likovni koloniji. Razstave 
likovnih del na jubilejni Arspekti  bo danes zvečer v novi ga-
leriji na Gradu Sevnica.
 S. R., foto: L. M.

SEVNICA - Deževen sobotni večer 22. avgusta ni bil ovi-
ra za izpeljavo prireditve Kitarijada starih bendov, ki se 
je odvijala v organizaciji sevniškega društva K.N.O.F. in 
znanega domačega glasbenika Mirana Štojsa letos že tre-
tjič zapored v Sevnici.

Kot predskupina je nastopila zelo mlada skupina Dirty Mac iz 
Hrastnika, ki je lepo ogrela publiko za prihajajoče skupine, 
ki so delovale predvsem na posavsko-zasavskem področju v 
poznih 70. ali v zgodnjih 80. letih preteklega stoletja. Kot 
prva iz tega časa se je predstavila skupina Razpotje iz Kr-
škega. Z nastopom je nato nadaljevala skupina Samorastni-
ki iz Radeč. Začetki njenega delovanja segajo v leto 1968, 
a njihov zven je bil kljub nekajletnemu premoru še vedno 
odličen. Tudi skupina Modre zvezde iz Sevnice, ki je bila po-
savsko-zasavska naveza prekaljenih glasbenih mačkov, ni pu-
stila obiskovalcev hladnih. Na odru športnega doma v Sevni-
ci se je predstavila tudi malce pomlajena skupina Veter iz 
Hrastnika in odigrala nekaj dobrih starih komadov. S tremi 
skladbami se je predstavila tudi sevniška skupina Makadam, 
ki je bila v nadaljevanju sobotnega večera še spremljevalna 
skupina primorskega pevca Slavka Ivančiča. Pevec je nekaj 
svojih uspešnic zaigral tudi solo na kitari, pri prepevanju pa 
so mu pomagali obiskovalci. Skupina Utrip iz Velenja je ime-
la najbolj dinamičnega in ognjevitega pevca, ki je spominjal 
na dobre stare rockerje, kot sta bila Mick Jagger ali Fred-
dy Mercury. Za zaključek tretje kitarijade starih bendov se 
je predstavila še domača, sevniška glasbena skupina Pati-
na v sestavu: Renato Klenovšek, Mišo Keršič, Zoran Košir, 
Brane Košar in Miran Štojs. S svojim nastopom so prav pri-
jetno zaključili večer, ki se je ob času njihovega nastopa že 
prevesil v novo jutro. Kitarijada starih bendov je polepšala 
deževen avgustovski  večer s pesmimi, ki so božale ušesa v 
60., 70., 80. in 90. letih 20. stoletja. Za en prekrasen večer 
se je ustavil čas v obdobju, ko se je plesalo rock’n’roll, po-
slušalo rock in pop glasbo.
 Smilja Radi, foto: R. P.

Likovna kolonija Arspekta

V grajskem parku sevniškega gradu je 
potekala dvodnevna likovna kolonija 
Arspekta.

Tretja kitarijada v Sevnici

Začetki delovanja skupine Modre zvezde segajo v leto 
1968. Član njihove skupine je bil tudi organizator 
Kitarijade starih bendov Miran Štojs.

pri Šentjerneju in Katja 
Pajek, Vinji Vrh,

• Tomaž Ramšak, Velika 
Lašna in Mateja Slevec, 
Preserje pri Radomljah,

• Boštjan Imperl, Krško in Si-
mona Beatrice Dobrita, Ro-
munija, 

• Robert Ivanšek, Globočice 
in Ema Simić, Brežice,

• Bojan Per, Stara vas na Bi-
zeljskem in Andreja Ško-
flanc, Brežice,

• Martin Požgaj, Koritno in 
Renata Virc, Jelenik. 

ČESTITAMO!
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 NAGRADE:
1. nagrada:  nahrbtnik Yurena
2. nagrada:  torbica za okoli pasu Yurena
3. nagrada:  denarnica Yurena    

Geslo prejšnje, 17/2009 številke: 

TERMALNI RAJ TERME ČATEŽ
Nagrade, ki jih podarjajo Terme Čatež d.d., prejmejo:
1. nagrada: polovična masaža v Centru zdravja in lepote: 

Zlata Androjna, Pot na Zajčjo goro 9, 8290 Sevnica
2. nagrada: celodnevna vstopnica za kopanje na Termalni 

rivieri med tednom:  
Janez Vogrin, Laze 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem

3. nagrada: torta in kava v slaščičarni Urška: 
Avgust Krejan, Stolovnik 19, 8280 Brestanica

Geslo križanke pošljite do petka, 11.9.2009, 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

Yurena d.o.o., Glavni trg 11
8000 Novo mesto

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

Vabljeni na ogled 
v nedeljo, 13.9., od 10 - 12 ure.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
SEPTEMBRU

ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI
nedelja, 13. september,  med 10. in 12. uro – 

Osrednja knjižnica v Krškem
Vabimo vas, da obiščete knjižnico v nedeljo dopoldan 
in si ogledate našo novo posebno zbirko, ki smo jo na-
slovili Speedway v Sloveniji. Poleg zanimivega gradiva 
o tem posebnem in za Krško značilnem športu si boste 
lahko ogledali tudi kratek dokumentarni film o medna-
rodni speedway dirki, ki je potekala na krškem stadio-
nu v mesecu maju leta 1961. 

POLETNI VEČER V PARKU 
Z GORANOM VOJNOVIČEM

sreda, 23. september, ob 19. uri – 
park pred knjižnico v Krškem

Skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OE Kr-
ško vas za prijeten zaključek poletja vabimo na četrti 
Poletni večer v parku. Tokrat bo z nami pisatelj in rež-
iser Goran Vojnović, letošnji nagrajenec Prešernovega 
sklada in dobitnik nagrade Kresnik za knjigo Čefurji raus. 
Z pisateljem se bo pogovarjal knjižničar Vilko Planinc.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
Ob četrtkih med 9. in 11. uro – 
Osrednja knjižnica v Krškem 

S septembrom vas ponovno vabimo v računalniške de-
lavnice za starejše, kjer boste skupaj s knjižničarko spo-
znavali in osvojili nova računalniška znanja, ki vam bodo 
koristila v vsakdanjem življenju. Pokličite na tel. števil-
ko 07 4904 000 in se dogovorite za termin.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

BREŽICE – Ob koncu tedna bo Društvo študentov Brežice 
pripravilo še dva zanimiva in prijetna koncertna večera na 
terasi Mestnega atrija v starem mestnem jedru. Tako bo 
v petek, 4. septembra 2009, ob 20.30 nastopila skupina 
Maryjane, ki jo sestavljata Sašo Pipić in Marina Benić. Z 

njima bo nastopil tudi bobnar Enos Kugler. Naslednji dan 
v soboto, 5. septembra 2009, pa sledi še koncert vokal-
ne skupine Eramass z gosti, katere vodja je Rok Jurečič. 
Lepo vabljeni! Vstopnine ni!

Še dva koncerta v Brežicah

V avgustu sta nastopila tudi Petra Uršič in Zoran 
Zlatić. BREŽICE – An-

dreju, Marjetki 
in Maji Božiče-
vim so na doma-
čem vrtu, kjer 
je rahla zemlja, 
zrasle lubeni-
ce, družbo pa 
jim delajo tudi 
dinje, ki v rasti 
ne zaostajajo in 
že rahlo poprije-
majo barvo son-
ca. Družina je sadike kupila 
ob obisku Arboretuma v Vol-
čjem potoku in z nakupom 
dobro izzvala srečo. Ob obi-
sku tehtani lubenici sta po-
kazali, da si je ena naložila 

Dobro izzvana sreča

že kar 5,70 kilograma, dru-
ga 4,70, vse ostale pa si ki-
lograme še nabirajo. Andrej 
zagotavlja, da bo dobro sre-
čo spet izzval naslednje 
leto, z izzivi nadaljeval in 
pravi, da so ob ideji in že-
lji potrebne še volja, gleda-
nje in spremljanje plodov in 
veliko ljubezni, kajti lubeni-
ce in dinje domujejo v Srbi-
ji, Makedoniji in Dalmaciji, 
pri nas pa iščejo najbrž še 
kaj več. Božičevim se je ide-
ja dobro prijela, prinesla kar 
nekaj ponosa in veliko vese-
lja, zlasti pa živahni in prije-
tni Maji, sedaj že drugošolki, 
ki se prav tako veseli mlade-
ga krompirčka, ki si je dovo-
lil vzeti obliko srčka.
  N. J. S.  
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AVTOMOBILI, MOTORNA VOZILA 

Prodam Opel Astro 1,4, letnik 
1992, rdeče barve, neregistriran, 
vozen, po ugodni ceni. 
Tel.: 051 831 293

Prodam traktor TV – 826, letnik 
1998, s plugom, dobro ohranjen. 
Tel.: 031 514 502

Prodam gume 205-75-16, malo ra-
bljene. Tel.: 031 533 071

Prodam R-5 five, odlično ohra-
njen, rdeče barve, let. 95, obno-
vljen, pripravljen za registracijo, 
cena 300 €. Tel.: 041 644 663

Prodam R-five, letnik 1995, dobro 
ohranjen in vreden ogleda, cena 
350 €. Tel.: 031 872 086

Prodam Mercedes 124, letnik 87, 
prevoženih 215.000 km, lepo ohra-
njen, garažiran. Tel.: 040 796 843

Prodam Opel Tigro, letnik 1995, 
registriran do aprila 2010, lepo 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824

Prodam motor SYM 125, nov, nevo-
žen, registriran april 2009, 2100 €. 
Tel.: 07 81 42 342

Prodam Citroen Xsara Picasso 1.6, 
letnik 2001, registracija do 11/09. 
Vsa komfort oprema vključno s 
klimo. Narejen veliki servis, cena 
4.700 €. Tel.: 041 791 799 

Prodam traktor IMT – 542, zadnji 
pogon, s kabino, v zelo dobrem 
stanju, cena 5.400 €. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam Citroen AX, letnik 1994, 
rdeč, 120.000 km, zelo lep, troje 
vrat, 400 €, Brežice. 
Tel.: 041 490 332

Prodam prikolico za avto 190 x 
120, cena 280 €, konjsko sedlo za 
100 € in hidravlično stiskalnico za 
grozdje. Tel.: 040 851 639

Prodam Renault Twingo, letnik 
1998, rumeno zlate barve, prevo-
ženih 120.000, redno servisiran. 
Tel.: 041 282 364

Prodam Renault Laguno 1,9 dci 
rxe, letnik 1999, 240.000 km, bele 
barve, lepo ohranjen, klima, alu 
platišča, cena 1.900 €. 
Tel.: 041 356 959

Kupim motorno kolo Tomos. 
Tel.: 051 818 219

KMETIJSTVO, LES

Prodam ječmen, novi, dve toni. 
Tel.: 07 49 67 325 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Prodam betonske stebre za sadov-
njak ali vinograd. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 338 819

Prodam bukova drva, cena 55 €/
m³, kupim kravo za zakol. 
Tel.: 07 49 56 186

Prodam brezova drva, 50 €/meter, 
v okolici Sevnice ter koze z mla-
dičkoma, skupaj, 4 kom za 200 €. 
Tel.: 040 637 453

Prodam motorno koso na laks Mit-
subishi 262, original japonska, dvo-
ročajna, teža 6,2 kg, enkrat ra-
bljena, v garanciji, cena 230 €. 
Tel.: 07 81 41 463

Prodam stiskalnico na zrak, novo, 
120 litrsko, cena 690 € in belo 
vino, 0,7 €/liter in belo grozdje 
na Bizeljskem. Tel.: 031 503 730

Prodam brezova drva, metrske 
hlode, 9 m, cena 495 €, Tržišče – 
ogled, enkratna za kamin, dolgo 
držijo toploto. Tel.: 040 637 453

Prodam koruzo na rasti ali zame-
njam za prašiča. Tel.: 07 49 71 770

Prodam hrastove plohe in deske, 
debeline 5 in 3 cm ter mešano vino 
belo in rdeče Bizeljsko Sremiški 
okoliš. Tel.: 031 858 594 

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 051 361 635

Prodam stiskalnico za grozdje 
Muta, 150 litrsko, hidravlično, do-
bro ohranjeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 348 559

Prodam žagan smrekov les, ostreš-
je, deske ali plohe ter Sip nakla-
dalko v dobrem stanju. 
Tel.: 040 669 680

Prodam hrastova drva, razžagana 
na meter, podrta jeseni. 
Tel.: 07 49 51 405

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

Prodam hrastove deske in plohe, 
smrekov razžagan les ter transpor-
ter dol. 10 m. Tel.: 041 571 453

Prodam dvobrazdni plug Posavc, 
12 col, cena 120 €. 
Tel.: 041 243 809

Prodam ali menjam bukova raz-
žagana drva za koruzo ali prašiča. 
Tel.: 070 701 210

Prodam okrogle suhe in silažne 
bale, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 507 111

Prodam suha bukova drva in suhe 
hrastove plohe, debeline 5 cm. 
Tel.: 031 583 198

Prodam kosilnico Gorenje Muta, 
skoraj nova, Ahme motor, 1,30 ši-
rina kose. Tel.: 051 641 335 

Prodam razžagana kalana drva, 
gaber, z možnostjo dostave, ter 
koruzo na rasti za zrnje ali silažo, 
cca. 50 a. Tel.: 040 738 059 

Kupim mlin za koruzo – šrotar s 
priključki za mletje, ruženje in po 
možnosti s cirkularjem. 
Tel.: 051 264 248

Prodamo koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 031 610 930

Prodam koruzo v strokih ali zruže-
no za siliranje, letošnji pridelek. 
Tel.: 07 49 67 337, zvečer

Prodam večjo količino ovsa, priko-
lico bale – okrogle ali kocke. 
Tel.: 040 713 384

NEPREMIČNINE

Oddam v najem opremljeno garso-
njero, Delavska ul. 4, Krško. 
Tel.: 07 49 21 658

Oddam v najem dvosobno stano-
vanje v Sevnici. Tel.: 041 739 599

Prodam parcelo, 24 arov, pol vino-
grad, pol travnik, lepa lega, v Ga-
zicah. Tel.: 051 305 520

V Sevnici oddam garsonjero paru 
brez otrok ali študentki. 
Tel.: 041 287 989

V najem oddam enosobno stanova-
nje v Brežicah, Maistrova ul., opre-
mljeno, vseljivo takoj. 
Tel.: 040 551 417

Prodam v Sevnici, NHM 10, trisob-
no stanovanje, 70 m², obnovljeno 
in opremljeno, klima, garaža, cena 
1.100 €/m². Tel.: 051 236 466

Prodam kmetijska zemljišča, nji-
vo, zaraščeno, gozd, k.o. Čatež, 
k.o. Cerina. Tel.: 07 49 65 096

Prodam dvosobno stanovanje v ve-
likosti 51,78 m2, na Cesti 4. julija 
48, cena 1.160 €/m2, davek in no-
tarja plača kupec. 
Tel.: 07 49 77 003

V Presladolu pri Brestanici, odda-
mo v najem starejšo hišo z vrtom, 
primerno za mlado družino. 
Tel.: 041 970 729

Vzamem v najem enosobno stano-
vanje ali garsonjero v Krškem ali 
Brežicah, možna tudi pomoč sta-
rejši ženski s sobivanjem. 
Tel.: 051 611 938

Oddam starejše stanovanje v Sev-
nici, 84 m2, ogrevano na plinovod, 
z vrtom, kletjo in drvarnico. 
Tel.: 041 791 507

Prodam njivo, 4.800 m2, Obrežje – 
Panovje. Tel.: 07 49 57 152 

V Starem gradu, Krško, prodam 
gradbeno parcelo cca. 70 a, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 512 486 

V Krškem, v stanovanjski hiši na 
Griču, oddamo eno ali dvosobno 
stanovanje, 64 m2 – 80 m2. 
Tel.: 051 390 577

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam otroško sobo, belo-roza 
barve, omara je dvodelna, dolži-
ne 2 m, postelja 90 x 200, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 565 401

Prodam športni trikolesni voziček, 
lepo ohranjen, cena 70 €, podarim 
voziček marela in dve šolski torbi. 
Tel.: 031 249 547

Prodam popolnoma novo otroško 
sobo Disney Princess v roza barvi, 
7-delna, je kot iz pravljice. 
Tel.: 041 542 910

Prodam dve postelji 90 x 190 cm 
ter omaro; montaža čez posteljo s 
tremi predali ter sesalec na paro 
H2O, nov filter ter dve vpojni krpi. 
Tel.: 041 215 828

Prodam šolsko torbo – Ninja želve, 
je kot nova, cena 27 €. 
Tel.: 031 242 922

Prodam otroško posteljo z jogijem 
190 x 90 in vzmetnice, nove, zapa-
kirane 160 x 200 oz. dvakrat 80 x 
200. Tel.: 031 782 798

Prodam otroško pisalno mizo, ste-
klokeramično ploščo Gorenje in Ti-
skalnik HP. Tel.: 031 306 191

Prodam kavč, raztegljiv, mizo 80 x 
80, stole, tepihe, luči, stropne kar-
nise in zavese, ugodno. 
Tel.: 070 291 398

Prodam, za simbolično ceno, do-
bro ohranjen bel štedilnik na drva, 
ima desni priključek, mere 90 x 60 
cm. Tel.: 031 283 914

Po ugodni ceni prodam veliko se-
dežno garnituro (250 x 230), v obli-
ki črke U, bordo rdeča, mikrofibra. 
Tel.: 041 625 322

Prodam hladilnik Privileg A+, sa-
moodtaljiv, star eno leto, malo ra-
bljen, po polovični ceni. 
Tel.: 07 49 69 028

Podarim ohranjeno kotno garnitu-
ro in previjalno mizico. 
Tel.: 051 312 572

Kupim otroško kolo ali poganjal-
ček za tri leta. Tel.: 041 928 097

ŽIVALI

Prodam pujske težke 35 kg. 
Tel.: 051 361 635

Prodam vietnamskega prašiča tež-
kega cca. 60 kg, hranjenega z do-
mačo hrano, starega eno leto. 
Tel.: 040 802 506

Prodam burske koze za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Tel.: 041 613 751

Prodam ugodno pse bernardince, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 580 218

Podarimo muco s tremi mladički 
starimi tri mesece. 
Tel.: 051 392 446

Prodam teličko pasme LS/LIM sta-
ro 10 dni, cena 220 €. 
Tel.: 051 306 556

Prodam dva srnasta pinča, pritli-
kava, samčka, stara tri mesece ter 
gosi in race ter par puranov. 
Tel.: 031 585 364

Prodam rotweilerja, samico, od-
raslo, veliko, dober čuvaj, prila-
godljiva, 200 €, v račun vzamem 
gradbeni material. 
Tel.: 051 706 264

Prodam teličko pasme limuzin, 
staro pet tednov. Tel.: 031 504 280

Prodam zajčje meso ali žive za na-
daljnjo rejo. Tel.: 031 827 482

Prodam odojke in šrotar s trifa-
znim motorjem. Tel.: 031 770 868

Hči si želi za rojstni dan malega 
nemškega špica ali čivavo, če ga 
kdo ima, naj me pokliče. 
Tel.: 041 883 818

Prodam psičke ovčarke, čistokrv-
ne, brez rodovnika. 
Tel.: 051 346 283

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 739 018

Prodam mlado pašno kravo simen-
talko, brejo tri mesece in koruzo v 
zrnju. Tel.:  051 245 930

Prodam telico simentalko, brejo 7 
mesecev, in teličko simentalko sta-
ro  tri mesece. Tel.: 041 521 203

Prodam dva prašiča težka cca. 45 
kg za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam odojke težke 30 kg, praši-
ča 150 kg ter koruzo in rdeč ter bel 
krompir. Tel.: 07 49 67 135

Prodam mlade zajce za zakol. 
Tel.: 07 81 44 343

Prodam jagenjčke za zakol ali na-
daljnjo rejo, kozličke in zajce. 
Tel.: 031 671 906

Prodam burske kozliče (oče, mati 
– rodovnik), za pleme in za zakol. 
Tel.: 041 328 032

Prodam dva prašiča težka 40 – 50 
kg, ter devet odojkov 25 kg. 
Tel.: 07 49 78 230

Prodam odojke težke od 30 – 40 
kg in prašiča težkega 180 kg. Mo-
žen tudi zakol. Tel.: 07 49 71 844

Prodam odojke od 25 do 40 kg, 
možen tudi zakol. Tel.: 031 596 936

Prodam teličko simentalko, staro 
12 tednov. Tel.: 041 899 231

Prodam brejo telico simentalko v 9 
mesecu, ter mlin za grozdje in rob-
kalnik star eno leto, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 664 254

Prodam bikca starega štiri tedne, 
lisaste pasme. Tel.: 070 848 863

Prodam dva prašiča krškopoljca, 
35 – 40 kg. Tel.: 031 671 907

ŽIVILA, VINO

Prodam rdeče in belo vino, 0,70 

€/liter ter belo in rdeče grozdje, 
bizeljski okoliš. Tel.: 07 49 51 577

Prodam grozdje, mešano belo, po 
ugodni ceni, kupim pa klinaste tri-
delne brane. Tel.:  07 49 56 186

Prodam rdeče vino ali zamenjam 
za prašiče ali cisterno za vino. 
Tel.:  040 957 067

Prodam belo – rdeče vino in grozd-
je; laški rizling, modro frankinjo, 
žametno črnino, integrirana pride-
lava, ugodno. Tel.:  031 631 748

Ugodno prodam kvaliteten cviček, 
cena 0,80 € ter mešano grozdje, 
600 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 61 930 

Prodam modro frankinjo in ža-
metno črnino, na območju Gado-
ve peči. Tel.: 07 49 69 292, zvečer

Prodam mešano grozdje, belo in 
rdeče, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 246 742

Prodam mešano grozdje za cviček, 
na Piroškem vrhu, okolica Cerkelj 
ob Krki in koruzo, dve toni, narav-
no sušeno. Tel.: 07 49 69 477

Prodam belo in rdeče vino, nad 50 
litrov je cena 0,60 €/liter ter belo 
in rdeče grozdje. Tel.: 051 813 532

Prodam vino cviček, ječmen in 
prašiča težkega cca 80 kg, okoli-
ca Šentjerneja. Tel.: 041 254 509

Prodam 300 – 500 kg grozdja žame-
tne črnine. Tel.: 030 931 265

Prodam grozdje frankinje, cena 
ugodna. Tel.: 031 570 494

Prodam regratov med in smrekove 
vršičke v sladkorju. 
Tel.: 031 533 071

Prodam mešano grozdje; kraljevi-
na, črnina, frankinja, 1000 kg, Vi-
nji vrh nad Dobruško vasjo. 
Tel.: 031 618 400

Prodam rdeče vino, cena 0,90 €/
liter, ob nakupu nad 100 litrov po-
darimo 10 litrov domačega jabolč-
nega kisa. Tel.: 041 813 074

Prodam grozdje; frankinjo, ža-
metno črnino in laški rizling, cena 
ugodna. Tel.: 031 570 494

Prodam rdeče vino, dobilo zlato 
medaljo, ugodno. Tel.: 041 385 748

Prodam grozdje – šmarnico in ža-
metno črnino. Tel.: 040 369 006

Prodam grozdje chardonnay, laški 
rizling, frankinjo in žametno črni-
no, cena po dogovoru, Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

Prodam trgatev, 900 trt; rizling, 
rumeni plavec, sauvignon, sivi 
pino, frankinjo in žametno črnino, 
Bizeljsko. Tel.: 031 466 504

Prodam grozdje žametno črnino, 
modro frankinjo ter rdeče vino. 
Tel.: 031 312 627

Prodam mešano rdeče vino in 
grozdje modre frankinje, laški ri-
zling, žametno črnino ter sauvi-
gnon. Tel.: 031 308 187

Prodam lepo grozdje; frankinjo, 
žametno črnino, laški rizling in ru-
meni plavec, Sromlje. 
Tel.: 031 428 470

Prodam rdeče in belo grozdje, do 
500 kg, cena 0,35 €, v račun vza-
mem tele ali odojka. 
Tel.: 07 49 67 196

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela
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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 3. in 16. 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, 3. 9.
• ob 20.00 na gradu Sevnica: odprtje prostorov nove raz-

stavne galerije in odprtje razstave 10. jubilejne likovne 
kolonije Arspekta

Petek, 4. 9.
• od 12.00 do 14.00 v Dvorani v parku Krško: likovna razsta-

va del, nastalih na likovnih delavnicah pod mentorstvom 
akademskega slikarja Dušana Fišerja (do 11. septembra) 

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: otvoritev nove sezone
• ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
• ob 18.45 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem: 3. Anin 

glasbeni večer – Aristel Škrbić (marimba) in Anja Kore-
tič (vokal)

• ob 20.30 v Mestnem atriju Brežice: koncert glasbene sku-
pine Maryjane

• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): otvoritev nove sezone 
s koncertom Final approach

Sobota, 5. 9.
• od 8.00 do 12.00 na parkirišču za HTC v Sevnici: sejem
• ob 9.30 pred Kulturnim domom v Dobovi: 10. kolesarski 

maraton po vaseh KS Dobova
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 11.00 na igrišču med Šolsko in Kettejevo ulico v Bre-

žicah: otvoritev obnovljenega igrišča in delavnica risane-
ga filma za otroke

• od 11.00 dalje v športni dvorani Šolskega centra Krško: 
državno prvenstvo v full contactu, low kicku in K1 pravilih

• ob 14.00 na jasi pred Kostanjeviško jamo: osrednja pro-
slava ob 40-letnici Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki, 
120-letnici Jamarske zveze Slovenije, 50-letnici Jamarske 
reševalne službe in 50-letnici prvega izida revije Naše jame

• ob 18.00 na bazenu Brestanica: zaključek poletne sezo-
ne in 30 let bazena – igre brez meja, glasba preteklih 30 
let ter večerna zabava

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: večer družabnih iger
• ob 20.30 v Mestnem atriju Brežice: koncert vokalne sku-

pine Eramass z gosti

Nedelja, 6. 9.
• ob 10.00 iz Kostanjevice na Krki: tradicionalni kolesar-

ski vzpon na Polom
• ob 15.00 na Preski: Preska 2009 – 8. srečanje slovenskih 

ljudskih pevcev in godcev ter razstava Jožeta Kumra z na-
slovom „Trenutki preteklosti“

Ponedeljek, 7. 9.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov in upokojencev za september 2009
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: strokovno preda-

vanje dr. Julija Nemaniča „Trgatev 2009 in nega mošta“

Torek, 8. 9.
• ob 16.00 v MC Brežice (pri knjižnici): delavnica izdelova-

nja enostavnih dinamičnih spletnih strani

Sreda, 9. 9.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v posšenem šahu za september 2009

• ob 18.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega: li-
terarni večer z dobitnikom nagrade Kresnik za najbolj-
ši roman leta

• ob 19.00 v Čebeln’aku (MC Krško): Filmofilski klub Krško 
- ogled filma »Stari«

Četrtek, 10. 9.
• ob 10.00 na Občini Krško: regijska predstavitev programa 

Evropa za državljane ter programa Mladi v akciji
• ob 16.00 v MC Brežice (pri knjižnici): delavnica izdelova-

nja enostavnih dinamičnih spletnih strani

Petek, 11. 9.
• od 17.00 dalje v Bivaku Senovo: praznovanje 3. obletni-

ce Bivaka Senovo
• od 18.00 do 21.00 v MC Krško: petje za vsakogar
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
• ob 19.30 v veliki dvorani Kulturnega doma Krško: koncert 

simfonikov s solisti Glasbene šole Krško
• ob 20.00 na gradu Rajhenburg: gledališka predstava „Vaje 

v slogu“ v izvedbi gledališke skupine DKD Svoboda Senovo
• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): večer animiranega filma

Sobota, 12. 9.
• ob 6.00 z avtobusne postaje Sevnica: sobotni planinski iz-

let v Lendavske gorice
• ob 10.00 v MC Sevnica: lepopisne kaligrafske urice
• od 10.00 do 13.00 in od 15.00 do 18.00 v MC Krško: pe-

tje za vsakogar
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 11.00 na Planini nad Podbočjem: spominsko srečanje 

„Spomin in opomin“, slavnostna govornica: ministrica za 
obrambo dr. Ljubica Jelušič

• ob 18.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica - okraševanje 
cvetličnih lončkov s semeni

• ob 19.00 v atriju gradu Sevnica: Blanška razglednica, na-
stopajo: ljudski pevci, mladinska dramska skupina KUD 
France Prešeren Blanca, Godba Blanški vinogradniki z do-
mačimi solisti in Blanški mulc

• ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: Osvobojen – dram-
sko pevska uprizoritev zgodbe odrešenja v izvedbi mladih 
iz krščanske cerkve Kalvarija

Nedelja, 13. 9.
• ob 11.00 na Lisci: Lisca poje
• ob 15.00 v športni dvorani OŠ Raka: dobrodelni koncert 

šolskega sklada OŠ in VVE Raka
• ob 16.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: žegnanje in bla-

goslov obnovljene notranjosti cerkve 

Torek, 15. 9.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni mesečni 

hitropotezni turnir DI sevnica za september 2009

Sreda, 16. 9.
• ob 15.00 v izpred MC Brežice (pri knjižnici): hoja za zdrav-

je 

* Prireditve ob prazniku občine Radeče so objavlje-
ne na strani 8

Prodam vino, mešano belo in rde-
če. Tel.: 041 720 308

Prodam vino, mešano belo ali me-
njam za prašiča, možna dostava. 
Tel.: 031 510 872

Prodam grozdje, žametno črnino 
– 2.000 kg, rdeče vino po 0,70 €/
liter, belo po 0,80 €/liter, ter žga-
nje po 4 €/liter. Tel.: 031 510 839

Po ugodni ceni prodam kvaliteten 
cviček in grozdje črnino, okolica 
Gadove peči. Tel.: 031 558 356

Prodam grozdje modre frankinje 
in črnine, dolenjski vinorodni oko-
liš. Tel.: 031 542 438

Ugodno prodam kvalitetno rdeče 
in belo grozdje. Tel.: 041 980 561

Prodam mešano grozdje za cvi-
ček, cca. 600 kg, cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 226 751

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

Prodam grozdje modra frankinja in 
črnina, suha mešana drva ter bikca 
sivčka, starega tri mesece in pol. 
Tel.: 031 743 291

Prodam grozdje frankinje, žame-
tne črnine, rizlinga, kraljevine in 
plavca, cena 0,40 € in stiskalnico 
za grozdje. Tel.: 031 603 985

Prodam vino in grozdje šmarnice 
in otele. Tel.: 031 255 355

Kupim 20 kg sliv. Tel.: 031 552 979

Prodam krompir za ozimnico, ke-
nebek in dezire. Tel.: 07 81 43 023

Prodam dezire rdeči in beli krom-
pir. Tel.: 041 825 153

Prodam beli jedilni krompir in rač-
ke mutke, stare 14 dni. 
Tel.: 031 312 613

RAZNO

Prodam otroško diatonično harmo-
niko modre barve C, F, B, ter mo-
dro fantovsko gorsko kolo, kupim 
pa dekliško kolo. Tel.: 041 797 714

Prodam dve novi diatonični har-
moniki, štajerki, be-es-as in c-f-b 
amano glasilke, tri leta garancije. 
Tel.: 030 934 786

Prodam zidne ploščice za kuhinjo 
ali kopalnico, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 742 168

Prodam dvoje garažnih vrat dvo 
krilna, Trimo Trebnje, s kljuko in 
ključem, dimenzije v 230 x š 300 
in v 230 x š 280, cena za kom. 400 
€. Tel.: 031 615 680

Prodam, zaradi selitve, dve ume-
tniški sliki, grad Mokrice in grad 
Brežice, z masivnimi okvirji, olje-
no platno, akademski slikar Tesar. 
Tel.: 031 737 926

Prodam vrhunski ojačevalec On-
kyo tx-sv 454, malo rabljen, z vso 
dokumentacijo, surround receiver, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 59 115

Prodam parni čistilec H2O. 
Tel.: 041 928 980

Prodam ročni invalidski voziček, 
skoraj nov. Tel.: 031 381 393

Prodam skoraj nov šivalni stroj Ba-
gat. Tel.: 041 950 848

Prodam 200 litrski bojler za cen-
tralno. Tel.: 041 538 237 

Ugodno prodam 600 litrsko kad, 
plastično in 10 zabojev za grozd-
je. Tel.: 041 739 042

Prodam novo kapelico z dvema 
freskama, vredna ogleda in naku-
pa, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 280 483

Prodam blagajno – trezor, samo-
stoječ, težak več 100 kg. 
Tel.: 041 726 094

Prodam prenosnik HP 6110, star tri 
leta, malo rabljen, original Windo-
wsi, cena 350 € in multifunkcijsko 
napravo. Tel.: 041 597 733

Kupim Nokio N73. Tel.: 031 247 145

Prodam synthesizer Yamaha psr 
340, dobro ohranjen s stojalom in 
torbo, primerno za začetnike. 
Tel.: 041 961 785

Prodam 60 litrsko prešo na jarem, 
staro 7 let, cena 200 € in nekaj vi-
nogradniške opreme. 
Tel.: 031 580 949

Prodam harmoniko Butolen, nova,  
v garanciji, b, es, as, barva črno 
rdeča, zelo ugodno, cena 1.550 €. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam trifazni kovinski cirkular 
na kolesih, kosilnico BCS, Acme 
motor z vozičkom in elektro mo-
tor 10 km. Tel.: 041 552 915

Prodam malo rabljeno inox cister-
no, zaprto 1.200 litrsko, s toplo-
merom in hladilnimi rebri, cena po 
dogovoru. Tel.:  041 280 499 

Kupim motorno žago. 
Tel.: 070 894 306

Kupim rabljeno kosilnico za hribo-
vit teren BCH – 715, usposobljeno 
za košnjo. Tel.: 041 257 698

Prodam električno gostinsko pre-
kucno ponvo gus, štedilnik in av-
toprikolico z nadgradnjo. 
Tel.:  040 713 384

Prodam manjšo litoželezno peč na 
trdo gorivo. Tel.:  041 823 942

Prodam tiskalnik HP Fotosmart 
C4200, star eno leto, malo rabljen, 
cena 30 €. Tel.: 031 633 499

Prodam lepo ohranjen playstation 
2 in dva CD-ja, original igrice za ra-
čunalnik, ugodno. 
Tel.: 051 845 161

Prodam klasični monitor za 20 € 
ter LCD monitor za 75 €. 
Tel.: 031 582 012

Prodam gorsko kolo znamke Ba-
lance, odlično ohranjeno, zadnje 
vzmeteno, 21 prestav (Schimano), 
luči, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 464 927

Prodam cisterno za vino, 200 litr-
sko. Tel.: 041 527 195

Ugodno prodam skoraj nov ročni 
mlin za grozdje. Tel.: 031 602 196

Prodam več kot 100 let staro pre-
šo na kamen in več kot 30 let sta-
ro kredenco, modre barve, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 852 894

Prodam dve kadi 700 litrski in pre-
šo, 120 litrsko. Tel.: 031 713 692

Prodam mlin – šrotar, kotel za žga-
nje 40 litrski in motor APN 4. 
Tel.: 041 439 143

STIKI, POMOČ

Nujno bi potrebovali otroško lupi-
nico, voziček in posteljico za novo-
rojenčka. Hvala dobrotnikom. 
Tel.: 051 706 264

Nujno bi potrebovali oblačila za 
dojenčka, če so lepo ohranjena in 
bi jih želeli podariti, se priporoča-
mo (voziček, posteljica). 
Tel.: 051 273 332

Potrebovali bi oblačila za fanta 12 
– 14 let, obutev št. 38-39. Iskrena 
hvala. Tel.: 040 637 453

Upokojenec nudi upokojenki brez-
plačno toplo stanovanje, za uslugo 
bo kuhala in prala. 
Tel.: 07 49 62 801 

lokacija: Pišece 28, 
parcela številka: 
 416/6 k. o. Pišece, 
kvadratura: 162 m2, 
prodajna cena: 48.000,00 EUR. 
Informacije: 041 739 018 ali 041 739 301.

V prodaji 
gasilski dom PGD Pišece

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bo prodaja kilogramskih piščancev 
v torek, 8. septembra, 

od 8.00 ure dalje.
 INFORMACIJE NA TELEFON:

07 49 61 069 

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

58 letni vdovec išče gospo za sku-
pno življenje, staro od 45 do 64 
let. Tel.: 031 289 319

Iščem sobo, stanovanje za pomoč 
v gospodinjstvu. Tel.: 040 647 066

54 letni, 166/70, želim spoznati 
resno žensko za skupno življenje. 
Zaželen izpit B kategorije. 
Tel.: 031 533 071

44 letni išče prijateljico svojih let, 
zaposlen, sam v stanovanju, zelo 
urejen, otrok ni ovira. 
Tel.: 041 508 401

45 letni, samski moški, s svojo 
hišo, službo, želi spoznati žensko 
za skupno pot, otrok ni ovira. 
Tel.: 031 876 131

Če si upokojen vdovec, star 66 
let in imaš avto, se javi upokojen-
ki tvojih let, kot prijatelj, kasne-
je mogoče tudi skupno življenje. 
Tel.: 041 626 170
 
Samski, brez obveznosti, iščem 
žensko od 40 do 50 let. 
Tel.: 031 306 044

Na spletu že 
v sredo!
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BREŽICE – Devet let je že minilo, kar je brežiški trgovski cen-
ter dobil nov prizidek in v okviru njega tedaj in tudi še da-
nes največjo živilsko trgovino v mestu – Mercatorjev Hiper-
market. Kot je že v navadi, so se pri »najboljšem sosedu« 
tudi tokrat ob jubileju spomnili svojih kupcev in drugih obi-
skovalcev, še posebno pa najmlajših, za katere so pripravi-
li ustvarjalne delavnice in zabavni program, manjkala pa ni 
niti rojstnodnevna torta.  S. M.

F E S T I V A L 
NAREÈNE POPEVKE 

Glejte nas 
in prispevajte svoj glas !

2 0 0 9
13. 09. 2009 • RTV SLO1 ob 19.55 uri

Zmagoslavje mladega 
Gajserja na Prilipah

PRILIPE - Avto moto dru-
štvo Brežice je bilo v so-
boto in nedeljo organiza-
tor zanimivega tekmovanja 
s poskočnimi jeklenimi ko-
njički. Tokrat so se v okviru 
evropskega prvenstva po-
merili mladi tekmovalci iz 
več kot ducata držav v ka-
tegorijah EMX125 Junior in 
EMX85, v kateri je največ 
zanimanja gledalcev prite-
gnil slovenski tekmovalec 
Tim Gajser, ki je že z zma-
go v prvi vožnji uspel zbra-
ti dovolj točk za osvojitev 
evropskega naslova.

Start tekmovalcev v kategoriji EMX 85

Najmlajša navijača…

Dirkač v zraku…

Tima Gajserja je oče takoj po zmagi ogrnil v državno 
zastavo. Na desni: direktor dirke Ivan Slopšek.

Po dirki sledi pranje tekmovalca in motorja.Gledalci napeto opazujejo boje mladih tekmovalcev.

Veseli rojstni dan največje 
brežiške živilske trgovine

Nad prazničnim dogajanjem v Hipermarketu je skrbno 
bdela Mercatorjeva ekipa v sestavi: Anja Petrovič, 
Darko Topolovšek, Urška Petrič in Ljubica Murn (na sliki 
v družbi z enim izmed razposajenih pantomimikov).  

... in na tleh

ŠENTJANŽ - V Šentjan-
žu so konec avgusta or-
ganizirali že 4. zapore-
dni glasbeni spektakel, 
ki so poimenovali Šen-
tRockJanž, to pot pa so 
za dobro voljo in zabavo 
poskrbeli lokalni bendi; 
Liquf, Black Sheep ter 
Nerve. Veselja ni manj-
kalo, zbralo se je blizu 
400 glasbe in zabave željnih krajanov ter občanov, ki jih ni mo-
tilo niti vreme, ki jo je hotelo zagosti organizatorjem. »Koncert 
je uspel, zelo smo zadovoljni, in ponosni na vse, ki so vztrajali 
z nami!« je za Posavski obzornik povedal Grega Repovž, pred-
sednik Mladinskega društva Šentjanž, ki bo prihodnje leto pri-
pravilo že peto jubilejno prireditev. Bodo mladenke in mladci 
iz tega konca naredili kaj posebnega za tak dogodek? »Da!« je 
odločen Repovž, ki izda, da bo prireditev dvodnevna, manjkali 
pa ne bodo niti udarni in eminentni gostje. Drago Perko

ŠentRockJanž 2009


