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Občina Radeče se z 52 km2 
površine in okoli 4.596 pre-
bivalci, kolikor jih je žive-
lo na območju občine ko-
nec leta 2007, resda uvršča 
med manjše slovenske obči-
ne, kljub temu pa med tiste, 
ki s skromnejšo, dobrih pet 
milijonov evrov težko prora-
čunsko malho na leto dobro 
gospodari. O tem same po 
sebi pričajo tudi investicije, 
ki jih v občini, da bi v slednjo 
pritegnili čim več obiskoval-
cev in da bi bila ta čim lep-
še bivalno okolje za občane, 
v veliki meri usmerjajo v tu-
ristične namene in za infra-
strukturne ureditve. 

V zadnjih dneh so zaključili 
kar nekaj investicij in projek-
tov, saj so 29. avgusta predali 
namenu rekonstruirano lokal-
no cesto Jagnjenica – Svibno 
– Sela, bili 5. septembra go-
stitelj odmevnemu 9. sve-

Radeški zlatnik Mihi 
Kuneju in družbi Stealum
RADEČE – V spomin na vrnitev še zadnje večje skupine Radečank in Radečanov 
ter okoliških prebivalcev iz izgnanstva na svoje domove po 2. svetovni vojni pra-
znuje 8. septembra praznik občina Radeče. Praznične dneve bodo občani obe-
ležili skupno s preko 20 prireditvami, osrednja, slavnostna seja Občinskega sve-
ta Občine Radeče, pa je potekala prav na praznični dan, ko so najprej predali v 
uporabo novo urejene parkirne površine in dostopne poti do tamkajšnjega žele-
zniškega postajališča, zatem pa na slovesnosti v radeškem hramu kulture ob kul-
turnem programu podelili letošnja občinska ter hortikulturna priznanja. 

tovnemu festivalu pražene-
ga krompirja, tri dni zatem 
pa predali v uporabo novo 
urejeno parkirišče in dosto-
pne poti do železniškega po-
stajališča. Navedeno investi-
cijo so izvedli v sodelovanju 

in s sofinanciranjem Direkci-
je RS za vodenje investicij v 
javno železniško infrastruk-
turo, pri čemer je Občina Ra-
deče od skupne vrednosti na-
ložbe v višini 345.000 evrov 

Prejemnika srebrnika (od leve) Matjaž Kosem in Anton 
Lipoglavšek ter zlatnika Miha Kunej. Poleg Kuneja je v 
odsotnosti predstavnika najvišje priznanje prejelo tudi 
podjetje Stealum.

KRŠKO – Vodilni v tekmovanju za naslov svetovnega prvaka 
v speedwayu Avstralec Jason Crump vendarle ni uspel že 
na krškem ovalu osvojiti naslova, pač pa se mu je s svojo 
tretjo zmago serije Grand Prix najbolj približal mladi ru-
ski tekmovalec Emil Sayfutdinov, ki je v Krškem požel ve-
liko aplavzov občinstva. Edinemu slovenskemu predstav-
niku Mateju Žagarju se ni uspelo prebiti v zaključne boje.

Mladi Rus slavil tudi 
v Krškem

Na zmagovalnem odru Rune Holta, Emil Sayfutdinov in 
Tomasz Gollob. (Foto: P. Prašnički)

V Krškem se je tokrat zbralo kar okoli 8.000 gledalcev. 
(Foto: SiPo)

BREŽICE, MARIBOR – Na letošnjo narečno popevko, ki smo jo 
gledali minulo nedeljo, se je med 50 prijavljenimi skladbami 
uspelo uvrstiti tudi Brežiškim flosarjem s pesmijo Zajc v zeli. 
Vodja ansambla Franci Lepšina je v pogovoru dejal: „Že v 

aprilu smo izvedeli, da je naša pesem sprejeta in bomo na-
stopili na zaključni prireditvi. Izpeljali smo zares intenziv-
ne priprave, saj se nam je obetala velika konkurenca tako 
dobrih avtorjev kakor tudi izvajalcev. V krojaštvu Rožman v 
Brežicah so nam posebej za to priložnost tudi sešili obleke. 
Z dobro pesmijo in samim nastopom nam je uspelo priple-
zati do petega mesta, kar pomeni za nas še en velik uspeh.“ 
Za konec se je zahvalil vsem, ki so jim pri glasbenem pro-
jektu kakorkoli pomagali. Na njihovi spletni strani pa si po-
snetek nastopa lahko ogledate še enkrat.  M. K. M. 

„Zajc v zeli“ peti

Brežiški flosarji med nastopom. (Foto: Mediaspeed)

KRŠKO – Z zagonom posodo-
bljenega papirnega stroja so v 
torek v Vipapu obeležili 70-le-
tnico proizvodnje celuloze in 
papirja v Krškem. Gre za drugo 
fazo modernizacije PS3, v sklo-
pu katere so opravili zamenja-
vo stiskalnega dela in pogonov 
ter povečali proizvodno zmo-
gljivost. Posodobitev, v kate-
ro so vložili 4 milijone evrov, 
omogoča proizvodnjo kako-
vostnejših časopisnih papir-
jev, zaradi česar bo podjetje 
konkurenčnejše na svetovnem 
trgu. Kakor je dejal predse-
dnik uprave Oldrich Kettner, 
je družba v preteklih 13 letih 
v ekološko sanacijo in tehnolo-
ško prestrukturiranje proizvo-
dnje vložila že 138 milijonov 
evrov, letna proizvodnja pa-
pirja pa se je v teh letih po-
večala iz 105.000 na 182.000 
ton. Zadovoljstvo nad doseže-
nimi rezultati, saj družba Vi-
pap Videm, katerega lastnik je 
Češka republika oziroma češko 
ministrstvo za finance, je izra-

zil tudi češki predsednik Vaclav 
Klaus, ki je ob tem poudaril, 
da se s tem samo še krepijo že 
sicer prijateljske vezi in sode-
lovanje med državama. Krški 
župan Franc Bogovič pa je po-
udaril, da je izgradnja tovarne 

papirja omogočila tudi razvoj 
mesta Krško, v znak priznanja 
za dobro sodelovanje pa je na 
večerni prireditvi v Kulturnem  
domu Krško družbi Vipap izro-
čil zlato plaketo.
 Bojana Mavsar   

Predsednik Češke republike Václav Klaus je v torek po-
poldan med enodnevnim obiskom v Sloveniji v krški to-
varni Vipap Videm v družbi predsednika uprave Oldricha 
Kettnerja ter vodje sektorja za proizvodnjo papirja Dra-
gana Kranjca prerezal trak na moderniziranem papirnem 
stroju 3 (PS3).

Češki predsednik na 
70-letnici papirništva
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tljave ter pohodnih površin; 
skupaj z nekaterimi zasavski-
mi občinami so pristopili k 
projektu Odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda v porečju 
srednje Save, pri čemer na-
meravajo s sofinanciranjem 
iz naslova sredstev evrop-
skega Kohezijskega sklada 
dokončati centralno čistilno 

napravo Radeče s kapaci-
teto čiščenja 3.000 polucij-
skih enot. Prav tako pa so 
v sodelovanju s posavskimi 
občinami in s pomočjo ko-
hezijskih sredstev pristopi-
li k izgradnji povezovalnih 
cevovodov med vodooskrb-
nimi sistemi ter k izgradnji 
novega vodovodnega siste-

ma na Jagnjenici. S tem na-
menom že pridobivajo slu-
žnostne pogodbe, župan pa 
je med večjimi investicij-
skimi občinskimi zalogaji iz-
postavil tudi bodoči Turistič-
ni rekreacijski center Savus, 
ki je trenutno v fazi razgrni-
tve Ureditvenega načrta za 
mestno središče v Radečah 
in naj bi bil zgrajen do po-
letja 2011. 

Ob tej priložnosti se je župan 
zahvalil za tvorno sodelova-
nje tako občinskemu svetu 
kot tudi zaposlenim na občin-
ski upravi, posameznikom, ki 
so vidno prispevali k razvo-
ju kraja in občine na posa-
meznih področjih pa se je za-
hvalil s podelitvijo priznanj. 
V družbi direktorice občin-
ske uprave Brigite Stopar je 
podelil t.i. županovo prizna-
nje dekanu Slavku Kalanu in 
mlademu amaterskemu igral-
cu ter debaterju Žanu Žve-
planu; priznanje srebrnik 
občine Radeče sta prejela 
Anton Lipoglavšek in Matjaž 
Kosem, najvišje občinsko pri-
znanje, in sicer „zlatnik obči-
ne Radeče“, pa sta je preje-
la Miha Kunej za dolgoletno 
prostovoljno delo v humani-
tarni organizaciji Rdeči križ 
in domače steklarsko pod-
jetje Stealum. Kulturni pro-
gram so ga izvedli osnovno-
šolci radeške šole in celjski 
kvintet GAMMA, v katerem 
igrajo violinistka Anja Čre-
tnik Videmšek, akordeonist 
Mihael Strniša iz Radeč, ki-
tarist Aljaž Cvirn, kontraba-
sist Miha Firšt in pianist Gre-
gor Deleja.
 Bojana Mavsar
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LOG - V prizadevanjih za iskanje novih zaposlitev in zmanjše-
vanja števila brezposelnih oseb je 8. septembra na novinar-
ski konferenci, ki je potekala v upravni zgradbi CČN Sevnica 
na Logu, direktor sevniškega območnega zavoda za zaposlo-
vanje Anton Koren predstavil stanje brezposelnosti v sev-
niški občini. Z junijskim stečajem podjetja Intima Fashion v 
Krmelju se je občutno povečala brezposelnost v Mirnski do-
lini, saj je na zavodu iz te doline prijavljenih 232 oseb, od 
tega 60 % žensk (avgusta je bilo vseh prijavljenih brezposel-
nih oseb v sevniški občini 842). Z namenom nudenja pomo-
či pri iskanju nove zaposlitve je bila ustanovljena posebna 
delovna skupina. Na prvem sestanku so se dogovorili, da bo 
v Krmelju dvakrat tedensko delovala informacijska pisarna, 
ki bo nudila brezposelnim osebam vse pomembne odgovore 
v povezavi s trgom dela, z vključevanjem v aktivno politi-
ko zaposlovanja in v iskanju potreb po zaposlitvi. Ena izmed 
nalog novoustanovljene delovne skupine za Mirnsko dolino 
naj bi bilo tudi iskanje novih delovnih mest na lokaciji v Kr-
melju ali v bližnji okolici. V delovni skupini, ki jo vodi Anton 
Koren, so še župan Srečko Ocvirk, direktor podjetja Inkos 
iz Krmelja Rudi Bec, predstavniki vseh treh krajevnih sku-
pnosti v Mirnski dolini (Tržišče, Šentjanž, Krmelj), predstav-
niki Zavoda za zaposlovanje RS, Območne enote Sevnica ter 
še nekateri drugi. S. Radi

Posebna delovna skupina za 
zmanjševanje brezposelnosti

Pomembne investicije so po-
tekale na področju predšol-
ske in šolske vzgoje, tako sta 
bila s 1. septembrom odprta 
dva nova oddelka za predšol-
sko vzgojo – v Krmelju in na 
Blanci. V mesecu novembru 
naj bi bila zaključena prva 
faza gradnje novega Vrtca Ci-
ciban v Naselju heroja Maro-
ka v Sevnici, ko bodo prosto-
ri primerni za vselitev. 

Uspešno zaključen je pro-
jekt pridobivanja in razpo-
reditve sredstev državne po-
moči po neurju iz leta 2005. 
Do konca meseca oktobra naj 
bi bila zaključena dela na ce-
stnem odseku Grič – Drožanj-
ska cesta. Projekt ureditve 
obsega dokončanje ceste na 
Grič, obnovo vozišča in ure-
ditev pločnikov na Drožanjski 
cesti ter most čez Drožanj-
ski potok z navezavami pro-

Ocvirk: »Terminski plani se 
uresničujejo«
LOG - V sejni sobi upravne zgradbe Centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Sevnica na 
Logu, kjer notranji in zunanji prostori dobivajo končno podobo, je župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
8. septembra na novinarski konferenci predstavil projekte, ki se izvajajo v sevniški občini. 

ti stari klavnici. Vrednost ce-
lotne investicije je 436.304 
evre. Do konca oktobra naj 
bi zaključili z deli na lokal-
ni cesti Arto – Ponikve. Ob-
novili bodo vozišče in razši-
rili pododsek lokalne ceste 
v dolžini 340 metrov od re-

gionalne ceste Sevnica – Kr-
ško do naselja Arto. Vrednost 
investicije je 100.176 evrov. 
Po petkovem podpisu pogod-
be se bodo začela tudi dela 
na lokalni cesti Veliki Cirnik 
– Šentjanž. Vrednost te inve-
sticije je 81.718 evrov. Ste-

kla naj bi tudi obnovitvena 
dela na 3,5 kilometra dol-
gem cestnem odseku Vranje 
– Lončarjev Dol – Podvrh – Za-
bukovje (dela bodo zaključe-
na v letu 2010). Vrednost in-
vesticije je 476.421 evrov. 

Po terminskem planu pote-
ka v sevniški občini gradnja 
centralne čistilne naprave 
in kanalizacijskega sistema. 
Celotna vrednost projekta je 
15 milijonov 502 tisoč evrov. 
Konec letošnjega septembra 
bo potekal tehnični pregled 
mostu pri HE Blanca, otvori-
tev naj bi bila v oktobru. Do 
leta 2014 naj bi bilo urejeno 
tudi izven nivojsko križanje 
na Gobavcih, v Vranju in na 
Blanci. Župan Srečko Ocvirk 
z zadovoljstvom ugotavljal: 
»Terminski plani se uresni-
čujejo!« 
 Smilja Radi

Direktor Zavoda za zaposlovanje RS, Območna enota 
Sevnica Anton Koren, podžupanja Breda Drenek 
Sotošek, župan Srečko Ocvirk in direktor občinske 
uprave Zvone Košmerl

prispevala 25 odstotkov sred-
stev. Kakor je na otvoritvi po-
udaril direktor direkcije dr. 
Andrej Godec, omogočajo 
nove površine dostop in upo-
rabo železniške infrastruktu-
re vsem uporabnikom, tudi 
osebam s težjo gibalno spo-
sobnostjo, obenem pa gre 
tudi za prispevek k zmanjše-
vanju obremenjevanja oko-
lja z negativnimi posledica-
mi tovornega in potniškega 
cestnega prometa. Prometni 
minister dr. Patrik Vlačič pa 
je dejal, da je, glede na to, 
da se vse pomembne družbe-
ne vezi križajo s prometnica-
mi, potrebno javna prevozna 
sredstva in pripadajočo infra-
strukturo z urejenostjo in do-
stopnostjo čim bolj približa-
ti uporabnikom: „Saj je vsak 
čas, ki ga izgubimo v koloni 
ali z iskanjem prostega par-
kirnega mesta – zapravljena 
ekonomska dobrina.“ Zato se 
bo prometni minister zavzel, 
kakor je zagotovil na otvori-
tvi, da bodo radeško železni-
ško postajališče opremili tudi 
z nadstreškom.

Torkova slovesnost se je na-
daljevala v radeškem Domu 
kulture, kjer je župan in po-
slanec v Državnem zboru RS 
Matjaž Han v slavnostnem 
govoru izpostavil tudi ve-
čje investicije, ki so v teku 
in bodo bistveno prispevale 
k dvigu kakovosti življenja 
v mestu in občini. Med dru-
gim so to ureditev regional-
ne Titove ceste skozi Radeče, 
kjer ureditev v višini dve mi-
lijonov evrov zajema rekon-
strukcijo cestišča, novogra-
dnjo vodov javne komunalne 
infrastrukture, javne razsve-

Radeški zlatnik Mihi Kuneju in družbi Stealum

Podžupanja Rafaela Pintarič in predsednica Hortikulturne-
ga društva Radeče Jovanka Kranjec sta podelili priznanja 
za najlepše urejeno hišo v občini, kmetijo in krajevno sku-
pnost. Naslov najlepše KS je ocenjevalna komisija podelila 
KS Svibno, za najlepšo hišo je bila razglašena hiša druži-
ne Vozelj Sotlar iz Krakovega, za najlepše urejeno kmeti-
jo pa sta prejela priznanje Terezija in Benjamin Žonta s 
Svibnega. Ob tem pa je komisija letos podelila tudi poseb-
no priznanje, ki pa ga je prejela kmetija družine Starina 
z Jagnjenice. Poleg zmagovalnih prejemnikov priznanj v 
posamezni kategoriji so priznanja prejeli še Jana Golob z 
Vrhovega ter Vera in Tulio Bolčič z Jagnjenice v kategori-
ji najlepše urejene hiše, za najlepšo kmetijo pa Marjan in 
Zdenka Gomboc s Prapretnega ter družina Medved Kmetič 
iz Počakovega. Občina Radeče bo vsem prejemnikom pri-
znanj za lepo urejene hiše in kmetije omogočila nagradni 
popust v višini 30 odstotkov pri nakupu prodajnega asorti-
mana radeške Komunale in tamkajšnje Vrtnarije. 

nadaljevanje s 1. strani

Pri rezanju otvoritvenega traku parkirišča (od leve) 
Dušan Podlesnik, Rafael Derstvenšek, Matjaž Han in dr. 
Andrej Godec

Z vzpostavitvijo 
sistema kakovosti, 
ki je po županovih 
besedah »potrditev 
dolgoletnega dela 
vseh zaposlenih in 
zaveza za naprej«, 
želi občinska upra-
va predvsem iz-
boljšati svojo 
učinkovitost za iz-
polnjevanje in pre-
seganje zahtev in 
pričakovanj obča-
nov. Vzpostavitev 
sistema kakovo-
sti prinaša številne 
prednosti, kot so: 
preglednejša or-
ganiziranost poslo-
vanja, preglednost 
poslovnih proce-
sov, dokumentira-
nost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljša-
nje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost 
storitev in zadovoljstvo strank. Občina Brežice je sedma slo-
venska občina s tovrstnim certifikatom kakovosti.

Začelo se je s celovito prenovo občinske uprave po odhodu 
Upravne enote Brežice v nove prostore, ob vsem naštetem 
so prenovili tudi spletno stran, poskrbeli za boljše informi-
ranje preko medijev, za občane pa dvakrat letno delo pred-
stavljajo v biltenu. Predajo certifikata je polepšal poročni 
trio Delight, in sicer Marina Benič in Nina Berger ob kitari-
stu Žigi Škrablu. S. Vahtarič

Občini Brežice certifikat 
kakovosti

Mag. Pribakovič Boršnik izroča 
certifikat županu Molanu.

BREŽICE – Svetniki Občinskega sveta Občine Brežice se bodo 
21. septembra sestali na 22. seji, na katero imajo uvršče-
nih 14 točk. V prvem branju se bodo opredelili do sprememb 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine 
Brežice. Na dnevnem redu je poročilo o realizaciji plana pro-
računa za obdobje januar-junij z dopolnitvijo za obdobje ja-
nuar- avgust, takoj za njim pa tudi potrebni rebalans. Med 
kadrovskimi zadevami bodo imenovali tudi Odbor za pripra-
vo in izvedbo programa prireditve ob prazniku Občine Bre-
žice ter potrdili prejemnike oktobrskih nagrad in priznanj, 
kjer je rok za prijavo potekel 15. septembra. Po dnevnem 
redu pa naj bi prisluhnili tudi poročilu o izvedenem nadzoru 
finančnega in materialnega poslovanja za leto 2007 v vseh 
javnih zavodih, ki ni prišel na vrsto že nekaj sej.  S. V. 

V Brežicah 22. seja 

BREŽICE - Slovenski inštitut za kakovost in meroslov-
je je Občini Brežice na krajši slovesnosti na gradu pode-
lil certifikat sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 
9001:2008. Županu Ivanu Molanu ga je izročila mag. Ana 
Pribakovič Borštnik, direktorica področja Ocenjevanja sis-
temov vodenja, župan pa ga je predal direktorju občinske 
uprave Aleksandru Denžiču.
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Župan Ivan Molan je odgovoril, 
da občina ni pristojna za gra-
dnjo domov starejših, vendar 
želi sodelovati pri iskanju re-
šitve. Seznanjen je z več po-
budami zasebnih investitor-
jev za gradnjo doma starejših, 
pri predlagani rešitvi pa „vidi 
kar nekaj težav, saj predvide-
va, da Občina Brežice kupi nji-
hovo zemljišče v Dobovi (z la-
stnimi ali evropskimi sredstvi), 
to zemljišče komunalno opre-
mi in spremeni zazidalni načrt, 
potem na urejenem zemljišču 
brez plačila ali pod ugodnimi 
pogoji podeli stavbno pravi-
co zasebnemu podjetju, ki bo 
zgradilo dom za starejše ob-
čane. Hkrati ta predlog zahte-

Albumi dAnAšnjih dni

za jutrišnje spomine: www.posavje.info

Janez Žarn, Nemška vas: S tr-
gatvijo posameznih sort smo pri-
čeli že v preteklem letu, denimo 
beli pinot, chardonnay in zele-
ni silvanec, kraljevino in franki-
njo bomo trgali predvidoma tr-
gali okoli 20. septembra, črnino 
in rizling pa sigurno šele v okto-
bru, odvisno od vremena. Seve-
da nam trgatev pomeni veliko, 
saj nam je ta oziroma vino, ki ga 
pridelamo v dobrih letinah oko-
li 150.000 litrov, glavni dohodek.

Silvo Pinoza, Drožanje pri 
Sevnici: S trgatvijo belega 
grozdja bomo pričeli v vino-
gradu z 2500 trtami predza-
dnji vikend v septembru. Črni-
na mora še malo dozoreti, zato 
bomo črno grozdje trgali v za-
četku oktobra. Obeta se dobra 
letina - na srečo toča ni nare-
dila prevelike škode. Seveda je 
bilo potrebno za dober pridelek 
skrbeti tudi z rednim škroplje-
njem pred boleznimi. 

Anica Kodrič, Brezovica pri 
Podbočju: Počasi se že pripra-
vljamo na trgatev, ki bo verje-
tno zadnji vikend v septembru, 
mogoče bomo prej obrali belo 
grozdje. Letina bo kar dobra, če-
prav imamo pri nas precej mla-
dih trt in zato še ne bo veliko pri-
delka. To je kar velik dogodek, 
na katerega povabimo bližnje so-
rodstvo, pa tudi mi gremo poma-
gat drugim. Se je treba kar uskla-
diti, da pridemo vsi na vrsto.

Dominik Kosi, Bojsno: Hčerka 
ima vinograd. Vsako leto se ude-
ležim trgatve. Rad nosim brente. 
Sicer me boli križ, pa se potru-
dim. Na palico zarezujem šte-
vilo prinesenih brent. Danes mi 
trgatev pomeni lep spomin na 
mlade dni. Doma smo imeli vi-
nograd. Pod njim sem kot otrok 
pasel krave. Ljudje so bili stro-
gi, pred trgatvijo nisi smel odtr-
gati grozda. Včasih mi ga je dala 
stara mama, bil sem presrečen.

ANKETA

Jože Zupančič, Podgorje pri 
Pišecah: Nisem velik vinogra-
dnik, imamo le nekaj trsov 
starih sort, bolj za zobanje in 
vkuhavanje soka. Ob dobri le-
tini pridelam morda 100 litrov 
vina. A tu je področje vinoro-
dno, tako da se jeseni pogosto 
družimo v trgatvi s sorodniki. 
Brent resda več ni, vse je mo-
dernizirano, je pa trgatev še 
zmeraj domač praznik in prilo-
žnost za zabavo, hec in petje.

Pripravljeni na trgatev?
Bliža se čas trgatve, pravzaprav so ponekod z njo že za-
čeli. Ali in kako se pripravljajo nanjo, kakšen pomen da-
jejo temu opravilu, je to še vedno tudi družabni dogodek 
in ne le delo, smo povprašali nekaj tokratnih sogovornikov.

d.o.o.

Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec,

GSM: 041 405 561

V ponudbi
nova generacija 
mineralnih 
izolacij

www.segrad.si

Po predlogu občinske uprave 
bi občina letos odkupila la-
stni 0,4-odstotni poslovni de-
lež v Rudarju, v letih 2010 do 
2012 pa še večinski delež v 
vrednosti slabega poldrugega 
milijona evrov. Gre za dobro 
stoječe podjetje, ki je imelo 
lani 115 tisoč evrov dobička, 
je ponudbo za odkup uteme-
ljila Janja Jordan z Občine 
Krško. Zakaj odkupujemo fir-
mo in ne le stanovanj, pa je 
vprašala svetnica Vilma Jan 
Špiler, ki je edina glasova-
la proti ponudbi za odkup, 
opozorila pa je tudi, da gre 
predvsem za stara in ener-
getsko neučinkovita stano-
vanja, v katera bo potrebno 
še precej vložiti. S tem se ni 
strinjala svetnica Olga Košir, 
ki meni, da morajo po nje-

Za odkup Rudarja bodo 
ponudili poldrugi milijon
KRŠKO - Občina Krško bo podjetju RTH Trbovlje dala ponudbo za odkup podjetja Rudar Senovo, je 10. 
septembra na 33. redni seji sklenil občinski svet. Če bo ponudba uspešna, bo občina pridobila 337 sta-
novanj, večinoma na Senovem, pa tudi v Brestanici in v Krškem, ter tako skupno razpolagala s 531 sta-
novanji in 48 poslovnimi prostori. „Z dokapitalizacijo lahko vzpostavimo podjetje, ki bo nosilec bolj ak-
tivne občinske stanovanjske politike,“ meni župan Franc Bogovič.

nih besedah dobro vzdrže-
vana stanovanja, zapuščina 
nekdanjega senovskega ru-
dnika, ostati v občinski lasti. 
Župan Bogovič je prepričan, 
da je odkup podjetja v jav-

nem interesu in da jih občina 
ne sme prepustiti nepremič-
ninskemu trgu, ki ne upošte-
va socialnega vidika najemni-
kov. Ponudbo bo obravnavala 
posebna komisija ministrstev 
za finance in za gospodarstvo 
ter podjetja RTH Trbovlje.

Širili bodo krŠko 
pokopališče

Svetniki in svetnice so potr-
dili tudi nekaj investicijskih 
programov, med njimi nada-
ljevanje komunalnega opre-
mljanja poslovne cone Vr-
bina, izgradnjo komunalne 

infrastrukture v krškopoljskih 
vaseh in sekundarne kanali-
zacije v Podbočju. Izpostavi-
ti pa velja 2,6 milijona evrov 
vredno širitev krškega poko-
pališča v smeri bencinskega 
servisa, Leskovškega potoka 
in ceste proti tovarni Bor, ki 
naj bi bila končana do leta 
2012. Kar nekaj svetnikov 
je zmotil predlog, da bi bil 
del pokopališča posebej na-
menjen pripadnikom musli-
manske skupnosti, saj je to 
po mnenju nekaterih svetni-
kov tudi politično vprašanje. 
Zedinili so se, da bo del po-
kopališča namenjen „poseb-
nim željam“.
 P. Pavlovič

Gradbeni odbor za bazen
Podžupanja Ana Somrak mora občinskemu svetu na vsaki seji 
poročati o aktivnostih pri gradnji novega bazena v Krškem. 
Povedala je, da je župan imenoval gradbeni odbor iz vrst 
občinske uprave, občinskega sveta, KS Krško, strokovne jav-
nosti in PK Celulozar, ki poleg že izbrane lokacije za bazen 
za stadionom proučuje tudi druge možnosti, vključno z gra-
dnjo na lokaciji starega bazena. Občina se je pri Vipapu že 
pozanimala o možnostih za razširitev bazenskega območja.

Direktorica Doma oskrbovan-
cev Impoljca Andreja Flajs 
je pritrdila, da iščejo rešitve 
za obnovo brežiškega doma 
in nove kapacitete. Pojasni-
la je, da imajo v Brežicah za 
dobro polovico manj vlog od 
uradne statistike, ki govori o 
manjkajočih sto posteljah. 
Pobudo Černoge o dislocirani 
enoti doma v Dobovi podpira 
kot dobro zamisel, ki prina-
ša „kup rešitev in odpira vr-
sto vprašanj“. Dokončne re-
šitve za brežiško enoto kljub 

vrsti idej, še ni, pravi Flajso-
va. „Vse obnove in investici-
je ter vsi stroški se pokrivajo 
iz cene storitve, zato išče-
mo rešitve, ki ne bi obreme-
nile oskrbovancev,“ je še po-
jasnila.

Kdo bo reševal problematiko 
brežiškega doma upokojencev?
DOBOVA - Svet Krajevne skupnosti Dobova je aprila letos sprejela pobudo sokrajana Gregorja Černoge, 
da se na območju krajevne skupnosti zgradi dom starejših, pod pogojem, da s tem ne bo okrnjeno fi-
nanciranje ostalih projektov. Predlog je podal javno, po obetavnem predhodnem pogovoru z županom 
Ivanom Molanom, pravi pobudnik, saj zdajšnji dom v Brežicah ne zagotavlja kvalitetnih in zadostnih 
prostorskih pogojev. Opozarja še, da občina izkoristi razpoložljiva evropska sredstva za sofinanciranje 
izgradnje socialne infrastrukture. 

„Nov dom v Dobovi bi bistve-
no prispeval k razvoju kra-
jevne skupnosti in občine, 
projekt investitorja, družbe 
Comett domovi, pa predvide-
va do 60 zaposlitev, s kateri-
mi bi marsikatera družina laž-
je preživela,“ meni Černoga. 
Na očitek, da je ponudil dru-
žinsko zemljišče, pravi, da ni 
nujno, da dom stoji prav na 
tem zemljišču, primernih lo-
kacij je več. Pričakuje pod-
poro občine, ne pa njene fi-
nančne udeležbe, saj lahko 
za nakup zemljišča, ki bi ga 
izvedla, občina pritegne 85 
odstotkov EU sredstev, preo-
stanek pa iz drugih virov, ne 
proračuna. 

va od Občinskega sveta Občine 
Brežice, da sprejme sklep o tej 
rešitvi kot najbolj optimalni, 
ter da Občina Brežice poma-
ga podjetju pridobiti koncesi-
jo za opravljanje dejavnosti“. 
Župan odgovarja, da so dolžni 
ovrednotiti vse variante reši-
tev za dom upokojencev ter 
jih predstaviti v sprejem ob-
činskemu svetu. Meni tudi, 
da „predlog gradnje doma za 
starejše občane v Dobovi prav 
tako ne rešuje problema ob-
stoječega Doma upokojencev 
Brežice, ki je zastarel in nujno 
potrebuje posodobitev, da se 
bodo izboljšali pogoji bivanja 
za oskrbovance in pogoji dela 
za zaposlene v domu“. Predlog 
pa je po županovem prepriča-
nju vprašljiv tudi v okviru zako-
na o preprečevanju korupcije, 
„saj predvideva take pogoje 
javnega razpisa, ki bi določe-
nega ponudnika lahko postavili 
v privilegiran položaj“. 
Strokovne službe občinske 
uprave pripravljajo analizo 
variant rešitve problema doma 
starejših občanov. „Verjamem, 
da bodo svetnice in svetniki 
sprejel takšno odločitev, ki bo 
najugodnejša za oskrbovance, 
zaposlene, bodoče uporabnike 
in občinski proračun,“ je še od-
govoril župan.
  Suzana Vahtarič 

Gregor Černoga

Brežiški dom upokojencev bo v oktobru obeležil 
30-letnico delovanja.

Del krških svetnikov na prvi popočitniški seji
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Zamujena 
priložnost
Ponavadi si sosedov ne 
moreš izbirati in v intere-
su vseh je, da so v dobrih 
odnosih, da se spoštuje-
jo, razumejo in upošteva-
jo interese drug drugega 
in iščejo skupne rešitve 
na odprta vprašanja. To 
mora veljati tudi za slo-
vensko-hrvaške odnose. 
Še posebej je stanje odno-
sov z Republiko Hrvaško 
pomembno za gospodarstvi obeh držav in za obmej-
na področja (kot na primer Posavje), kjer prebival-
ci pogosto prečkajo mejo, so lastniki nepremičnin 
na obeh straneh meje, kjer je veliko mešanih zako-
nov in stkanih prijateljskih vezi in poslovnih kon-
taktov. 

Obmejni prebivalci imamo tudi več neposredne-
ga interesa, da sosednja Hrvaška čim prej vstopi v 
Evropsko unijo (EU) in da so kar se da hitro odpra-
vljene birokratske ovire na vzhodni meji. Poglejmo 
samo na primeru Bizeljskega, ki je tradicionalno 
trgovalo (zlasti z vinom) s Hrvati. Trdna meja in 
carinski predpisi onemogočajo to prej razvito trgo-
vanje, pridelovalci vina pa imajo vse večje težave 
s prodajo svojega pridelka, saj je slovenski trg za-
sičen, pa tudi prometni predpisi in policisti so ne-
usmiljeni. Vstop Hrvaške v EU in odprava carin-
ske službe na meji bi gotovo okrepila to trgovanje 
in marsikateremu prebivalcu Posavja olajšala ži-
vljenje in delo, a hkrati je tudi res, da bi bili ob šte-
vilna delovna mesta, ki jih carina in z njo poveza-
ne dejavnosti nudijo za naše ljudi. 

Seveda imata Slovenija in Hrvaška kar nekaj nere-
šenih vprašanj. Najpomembnejše je vprašanje meje, 
kjer je ključen strateški in gospodarski interes Slo-
venije, da ima neposredni stik z mednarodnimi vo-
dami, ker to pomeni naše edino neposredno »okno 
v svet«. Slovenska politika je od osamosvojitve da-
lje tehtala, kako rešiti odprte probleme in še posebej 
vprašanje meddržavne meje v obojestransko korist, 
pri tem pa uveljaviti ključne slovenske interese. Po-
skusov rešitve je bilo več, na primer parafiran spo-
razum Drnovšek-Račan in dogovor Janša-Sanader 
leta 2007. Izjemna in neponovljiva priložnost se je 
Sloveniji ponudila s pogajanji Hrvaške za vstop v 
EU, kjer Slovenija sodeluje kot polnopravna članica 
EU, postavlja pogoje in zahteve, Hrvaška pa potre-
buje soglasje Slovenije k vsakemu odprtemu in zapr-
temu pogajalskem poglavju. 

Zahteva Slovenije, da mora Hrvaška ob nerešenem 
mejnem vprašanju s Slovenijo umakniti iz poga-
jalskega procesa vse dokumente, ki določajo mejo 
med državama in so bili enostransko sprejeti s hr-
vaške strani po letu 1991, je bila sprejemljiva in 
prepričljiva tudi za marsikaterega evropskega poli-
tika, ki je neobremenjeno spremljal spor. Prav tako 
je zahteva Slovenije, da se mejno vprašanje s sose-
do reši pred njenim vstopom v EU logična in vse to 
bi bilo najlažje storiti v fazi pogajanj Hrvaške. Za-
vlačevanje z rešitvami je predvsem v škodo Hrva-
ški, saj je verjetno v njenem interesu, da čim prej 
zaključi pogajanja in vstopi v EU. Ostala vpraša-
nja, ki jih ima Hrvaška se nerešena do nekaterih 
držav EU (kot na primer sodelovanje s haškim so-
diščem, problem ladjedelnic, korupcija) so lažje re-
šljiva in ne bi bistveno zavrla nadaljnje poti pribli-
ževanja k EU. 

Dogovor, ki sta ga prejšnji teden podpisala sloven-
ski premier Borut Pahor in hrvaška premierka, je 
sicer dokaz boljših odnosov med državama, ki so se 
zaostrili s slovensko blokado pristopnih pogajanj 
Hrvaške za vstop v EU. Sklepali smo, da je bila za-
ostritev odnosov, čeprav je imela negativne posle-
dice za gospodarske odnose med državama in od-
nose med ljudmi, del taktike nove vlade in da bo 
na koncu Slovenija iztržila več. Sedanji dogovor, ki 
sta ga podpisala premiera, pomeni deblokado Hr-
vaške, pri čemer pa Slovenija ni iztržila praktično 
nič. Zakaj sploh smo zaostrili odnose pred deveti-
mi meseci?  Zakaj je Slovenija popustila pri ključ-
ni zahtevi, da se iz pogajalskega procesa umaknejo 
vsi enostranski dokumenti, ki prejudicirajo meddr-
žavno mejo? Dogovor, da bo Slovenija sprostila na-
daljnja pogajanja in bo šele na koncu pred ratifi-
kacijo pristopne pogodbe zahtevala rešitev mejnega 
vprašanja, je priznanje, da Slovenija ni znala iz-
koristiti pogajalskega procesa za to in bodo na kon-
cu prevladale politične okoliščine (Hrvaška ima tu 
prednost) in ne vsebinski argumenti.

Žal zamujena priložnost za Slovenijo in namesto, 
da bi slavili oboji, slavi le hrvaška stran. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Čeprav je bila brezplačna 
predstavitev namenjena ob-
činam in nevladnim orga-
nizacijam iz regije, javnim 
zavodom, kot so šole, mla-
dinski centri, neformalne 
skupine mladih pa tudi re-
gionalnim razvojnim agenci-
jam, zavodom za turizem in 
drugi zainteresirani javnosti, 
se je zbralo komaj nekaj več 
kot 10 udeležencev. Brina 
Sara Lipovec je v predsta-
vitvi programa Evropa za dr-
žavljane odgovorila tudi na 
konkretna vprašanja slušate-
ljev. Povedala je, da je pro-
jekt v Sloveniji še vedno do-
kaj neznan, zato konec leta 
načrtujejo srečanje upravi-
čencev in potencialnih prija-
viteljev, da se dobre prakse 
tudi prenesejo. Branka Bu-

Program Evropa za državljane 
sofinancira projekte 

kovec je predstavila projekt 
Društva za razvijanje prosto-
voljnega dela iz Novega me-
sta, ki je leta 2000 dobil na-
grado Evropske komisije za 
izvedbo delavnega tabora 
Šmarjeta 99, na katerem so 

sodelovali prostovoljci iz pe-
tih držav, delali pa so skupaj 
s begunci iz BiH in lokalni-
mi otroci. 
V okviru programa Evropa 
za državljane je nastal tudi 
projekt Občine Krško, gre za 

Metka Resnik na predstavitvi projekta

Investicijska vrednost ob-
nove znaša skupno 477.000 
evrov, pri čemer bo pretežni 
del sredstev zagotovila Ob-
čina Krško, v višini 132.500 
evrov pa bo projekt sofinan-
ciral Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja. Kakor je 
ob podpisu dejal predsednik 
Sveta KS Veliki Trn Franc Le-
kše, bodo v prenovljenih pro-
storih nekdanje šole, ki se 
razprostirajo na dobrih 500 
m2 površine, urejeni prostori 
za Krajevno skupnost in raz-
lična društva, med drugim 

Letošnja slavnostna govor-
nica je bila ministrica za 
obrambo dr. Ljubica Jelušič, 
ki je pred več sto udeležen-
ci prireditve obudila spomin 
na tragične dogodke pred 67 
leti, ko so ustaši pobili tako 
rekoč vse moške vasi, vas pa 
do tal požgali. „Čeprav se s 
krvjo zapisani dogodki neu-
stavljivo odmikajo v zgodo-
vino, njihovo sporočilo osta-
ja aktualno tako za današnje 
kot tudi za prihodnje rodove. 
Pot v svobodo, samostojnost, 
blagostanje in mir, ki jih da-
nes uživamo in jih odgovorno 
predajamo prihodnjim rodo-
vom, je bila med narodnoo-
svobodilnim bojem tlakova-
na s krvjo. Padli partizani, 
pobite in izginule civilne žr-
tve, mučeni v koncentracij-
skih taboriščih ter zasliša-
njih, nedolžni civilisti idr. so 

Planina: Spomin živ, na 
odškodnino pa še čakajo
PLANINA - Druga septembrska sobota je v najvišje ležeči vasici v KS Podbočje rezervirana za tradicio-
nalno spominsko srečanje Spomin in opomin, ki ga pripravljajo borčevske in veteranske organizacije, 
krajevni skupnosti Podbočje in Cerklje ob Krki, Občina Krško, Slovenska vojska in vaščani Planine. 

za svobodo žrtvovali največ – 
svoja življenja. Zato si zaslu-
žijo naše najgloblje spoštova-
nje in častitljiv spomin,“ je 
poudarila Jelušičeva.

Vaščani Planine so po dru-
gi svetovni vojni sicer dobili 
pomoč za obnovo hiš, ker pa 

so poboj na Planini povzroči-
li ustaši in ne Nemci, so si va-
ščani šele 1995 uspeli izbori-
ti status beguncev, enkratno 
odškodnino otrokom po ubi-
tih očetih in polovico rente 
izgnancev (39 evrov na me-
sec ). Želijo si, da bi bila ta 
vsota vsaj malo višja, priza-

devajo pa si tudi za materi-
alno odškodnino, ker so bile 
vse hiše in gospodarska poslo-
plja do tal požgana.

Udeležence sta uvodoma 
pozdravila tudi predsednik 
organizacijskega odbora pri-
reditve Miha Butara ter krški 
župan Franc Bogovič, mini-
strici pa se je za govor za-
hvalil predsednik sveta KS 
Podbočje Darko Kodrič. V 
bogatem kulturnem progra-
mu pa so sodelovali videmski 
pihalni orkester, domačin in 
podboški mladi harmonikarji, 
MoPZ Planina iz Cerkelj, reci-
tatorka Magda Kerin, podbo-
ški in cerkljanski učenci ter 
igralec Roman Končar. Za 
pestro ikonografijo so poleg 
praporščakov poskrbeli tudi 
pripadniki Duletove čete.
 P. Pavlovič

Prihod ministrice dr. Ljubice Jelušič na prireditev

Večnamenski dom na 
Velikem Trnu v šestih mesecih
VELIKI TRN - Na Velikem Trnu sta 11. septembra župan občine Krško Franc Bogovič in direktor novome-
škega gradbenega podjetja Begrad Franc Panjan podpisala pogodbo o izvedbi obnovitvenih del in preno-
vi nekdanje šole v kraju za potrebe večnamenskega doma. 

letošnjo julijsko prijatelj-
sko srečanje med občino Kr-
ško in občino Cernavoda iz 
Romunije. Kot je pojasnila 
Metka Resnik, navezava pri-
jateljskih stikov s Cernavodo 
traja šele nekaj let, vendar 
pa imajo letno tri do štiri do-
godke, v okviru projekta pa 
so med občinama podpisali 
tudi listino o prijateljstvu. 
Po predstavitvi še dveh pri-
merov so v delavnici razvija-
nja projektnih idej spozna-
li različne načine priprave 
na mladinske projekte. Or-
ganizatorji regijske pred-
stavitve so prestavili tudi 
evrodesk, gre za brezplačni 
infoservis Evropske komisije, 
ki nudi evropske informacije 
za mlade. 
 S. Vahtarič 

za številčno in zelo aktivno 
Društvo vinogradnikov in le-
tos ustanovljeno Društvo za 
ohranitev podeželja. Z name-
ne izobraževanj in predavanj 
bo urejena predavalnica, po 
projektu, ki ga je izdelal Biro 
Rostohar iz Krškega, pa je del 
prostorov namenjen tudi za 
ureditev dveh stanovanjskih 
enot. Z gradbenimi deli bodo 
v Begradu pričeli že v priho-
dnjem tednu, obnovo pa za-
ključili predvidoma do začet-
ka meseca maja prihodnje 
leto.  B. Mavsar 

KRŠKO – Organizacija Movit na mladina je v sodelovanju s Posavsko regionalno stično točko za Nevladne 
organizacije Prstan in Občino Krško kot zadnjo izmed petih regijskih predstavitev po državi 10. sep-
tembra organiziral predstavitev programov Evropa za državljane in Mladi v akciji, ki ponujata možnosti 
za sofinanciranje mednarodnih projektov. 

Župan Franc Bogovič in direktor družbe Begrad Franc 
Panjan po podpisu pogodbe
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Na koncertu slovenskih ljud-
skih pesmi, ki poteka na Pre-
ski tradicionalno prvo nede-
ljo v mesecu septembru, je 
najprej vse zbrane z zaigrano 
skladbo na harmoniki razve-
selil Blaž Novšak s Konjske-
ga, nato so se s peto pesmijo 
predstavili Fantje s Preske, 
ki so bili tudi organizatorji 
te odmevne prireditve sku-
paj z ostalimi člani Društva 
Preska. Z dvema pesmima so 
se za njimi predstavili Ljud-
ski pevci Boštanj, ki jih peta 
pesem druži že 19 let. Pred-
stavilo se je tudi pet sester 
iz Dobrne, povezanih v skupi-
no Sestre Jakob. Zaradi hu-
domušnega besedila v ljud-
ski pesmi »Snočkaj sem jaz k 
ljub’ci šel« so se obiskovalci 
iz srca nasmejali in zaploskali 
nastopu skupine ljudskih pev-
cev Fantje z vasi iz Škocja-
na. Iz Paridola pri Slivnici so 
prišli ljudski pevci, ki se ime-
nujejo Paridolske korenine 
z zapetima ljudskima pesmi-
ma pokazali, da so res prave 
»korenine«. Za posebno pre-
senečenje in za premierni 
nastop je poskrbel Matija Li-
sec, ki je nastopil z družinski-
mi člani – s sinom in s snaho 
ter s hčerko in z zetom so na-
mreč sestavili skupino Matič-
kovi. Člani in članice folklor-
ne skupine KUD Lipa z Rečice 

En hribček bom kupil

pri Laškem poleg ljudskih 
plesov gojijo tudi ljudsko pe-
tje in na Preski se je predsta-
vila skupina ljudskih pevcev 
in pevk z imenom Barbare 

in Martini. Za ljudske pevce 
in pevke iz Čušperka in Rač-
ne pri Grosupljem, povezane 
v skupino Zarja, je značilno 
večglasno petje in z njim so 
obogatili izvedbo dveh zna-
nih ljudskih pesmi na tradi-
cionalnem koncertu na Pre-
ski. Po okrajkih, »škuorkih«, 
ki nastanejo pri lupljenju de-
bla, so se poimenovale priku-
pne mlade ljudske pevke iz 
Ilirske Bistrice, ki so v svojem 
14-letnem delovanju prejele 
že precej nagrad za triglasno 
petje. Ljudske pevke Škuor-
ke so se predstavile predza-
dnje. Pred skupno zaključno 
pesmijo vseh nastopajočih 

so še enkrat zapeli gostitelji 
– Fantje s Preske. 

Poseben čar je v sončno nedelj-
sko popoldne vnesel nastop iz-

jemne vokalistke Nuše Deren-
da, ki je znano ljudsko pesem 
»Kje so tiste stezice« zapela 
za zaključek svojega nastopa 
z obiskovalci. Za dodatno sve-
žino in popestritev 8. koncer-
ta slovenskih ljudskih pesmi 
na Preski je poskrbela tudi li-
kovna razstava »Trenutki pre-
teklosti« akademskega slikar-
ja Jožeta Kumra,ki deluje kot 
samostojni slikar v Dolenjskih 
Toplicah. Goste in obiskovalce 
so s kratkimi nagovori pozdra-
vili župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, predsednik KS Bo-
štanj Jože Udovčin boštanjski 
župnik Fonzi Žibert.
  Smilja Radi, foto: P. B.

Nastop ljudskih pevk in pevcev ter godcev na Preski se 
je zaključil s skupno pesmijo vseh sodelujočih skupin.

BIZELJSKO - Društvo za oži-
vitev mesta Brežice je v OŠ 
Bizeljsko na ogled postavilo 
razstavo Stavbna dediščina, 
ki je bila v avgustu predsta-
vljena v Mestni hiši. Stavbno 
dediščino je z barvnimi fo-
tografijami predstavil Bran-
ko Brečko, tonsko pa Karl 
Filipčič, predsednik dru-
štva. Razstava bo na ogled 
do 24. septembra.

O pomenu dediščine je šte-
vilne zbrane opozorila etno-
loginja Helena Rožman, ki 
se je avtorju zahvalila za po-
vabilo, saj ji je to omogoči-
lo povratek na Bizeljsko, kjer 
je nekoč veliko delala. Tudi 
pri razstavi Naravne in kul-
turne dediščine Bizeljskega, 
ki je nastala pred desetimi 
leti in je na ogled v župni-

šču tamkajšnje farne cer-
kve. Rožmanova je poudari-
la, da se gre za arhitekturno 
podobo na podeželju zahva-
liti tudi stavbnemu redu, saj 
so se naši predniki v daljni 
preteklosti že soočali s pravi-
li gradnje in se ubadali s po-
stopkom za pridobitev grad-
benega dovoljenja. Tokratna 
razstava, ki se ponaša z 32-
imi, vsaj na fotografskem 
papirju za vedno shranjeni-
mi motivi, skriva več kot tre-
tjino fotografij z bizeljskega 
področja. Tudi zato sta po-
sebej veselo številne zbrane 
pozdravili ravnateljica šole 
Metka Kržan in predsedni-
co turističnega društva Ve-
sna Kunej, ki je napovedala 
podobno izredno sodelovanje 
Brečka z društvom. Namreč s 
častno članico društva, Mari-
jo Sušnik, ki jo poznamo kot 
lastnico etnografske zbirke, 
pripravljajo izdajo brošure in 
fotografske razstave o tipič-
nih drevesnih vrstah v kraju, 
kot sta pred leti že izvedla 
projekt Rastline moje mla-
dosti.
Podpredsednik Sveta Krajev-
ne skupnosti Bizeljsko Jan-
ko Kržan je poudaril pomen 
kulturnega dogajanja v le-
pem novem šolskem objek-
tu, tako kot župan Ivan Mo-
lan, ki verjame, da bodo ob 
ogledu tudi učenci in star-
ši doumeli pomen ohranja-
nja stavbne dediščine. Tako 
je delno že odgovoril Filip-
čiču, ki je spregovoril o pro-
blematiki stavbne dediščine 
in opozoril na pomen zdra-
ve lesene hiše. Z razstavo pa 
zastavil vprašanje politiki in 
stroki, kaj bodo storili, da 
zaustavijo njeno propadanje 
in dosežejo dvig njenega vre-
dnotenja. Otvoritev je vodi-
la Alenka Černelič Krošelj, 
glasbeni program pa prispe-
vali izjemni mladi violinist-
ki in kitarista Glasbene šole 
Brežice. Za pogostitev je po-
skrbel aktiv kmečkih žena.
 S. Vahtarič

Avtorja razstave, Branko 
Brečko in Karl Filipčič

Nekoč smo 
verjeli…
Pridejo trenutki, ki te pri-
silijo, da daš telesu mir. In 
nehaš verjeti, da na oko 
preproste tegobe niso tako 
preproste; iz laičnega po-
znavanja medicine nare-
diš ležeči popravni izpit, 
bereš, z enim ušesom po-
slušaš poročila… uh, pa 
kaj je zdaj spet to?… in se 
umirjaš za znosnejše poču-
tje, boljšo energijo, in si za prihodnost nalagaš opombo, 
da zdravje sploh ni tako samoumevno.

Ne bleščeči čas sem si kodrala s knjigo Mirjane Bobić 
Mojsilović Dnevnik srbske gospodinje. Srčno in strastno 
piše o naši skupni preteklosti v Jugoslaviji, ko smo verje-
li, da smo boljši in prav gotovo tudi pametnejši od Vzho-
da do Zahoda, ljubili smo svojo deželo in bili prepričani, 
da je najboljša na svetu. Dnevnik je pretresljiva izpoved 
nekega časa, ki ga mi, ki smo v Jugoslaviji odraščali, še 
dobro pomnimo. Z dobrim razlogom (tudi majčkeno zave-
deni) smo prepevali »lepo je v naši domovini biti mlad«. 
Rokenrol, Jugoslavija, bratstvo in enotnost, ljubezen med 
narodi, kam je šlo vse to, mar je bilo vse laž? Se sprašuje, 
Slovence pa obtoži za razpad Juge in pove, da nas nima 
rada. Zadrgnjen občutek, ja. Za celovito sliko povedanega 
je avtoričino pretresljivo izpoved treba prebrati. 
Leta in leta sem v začetku junija verjela, da bodo po-
čitnice neskončne. In potem, da desetdnevni ali malo 
večdnevni sindikalni dopust ne bo tako kmalu prisopi-
hal do svojega kraja. Septembra smo šli v šole in verjeli, 
da jih bomo končali in ko jih bomo končali, se bomo za-
poslili. Si svoje življenje vzeli v svoje roke. Z zaposlitvijo 
smo imeli urejen socialni status, imeli smo varnost, ver-
jeli smo v napredek, od Triglava do Vardarja s(m)o zgra-
dili veliko večjih in manjših »Mur«. Potem smo v šole 
pošiljali svoje otroke in jim polagali v zavest: vse ti bodo 
lahko vzeli, te poniževali in zaničevali, le znanja ti ne 
bo mogel vzeti nihče. Tudi pridnosti ne. Pa tudi takrat 
ni bilo nekaterim vedno lahko. Bilo pa je volje, vztrajno-
sti in vere. 

Potem so prišla devetdeseta. Odločili smo se za svojo dr-
žavo in za slovenske predstavnike ljudstva. Domovina 
smo ljudje. Ki vedno verjamejo (verjamemo) v gradnjo 
in napredek. Pa je domovino z gospodarsko krizo prepla-
vila še kriza vrednot. Ker je vse relativno, nenatančno, 
pogojno. Za en del državljanov. Za en drug del njih pa 
neusmiljeno padajo Mure, upi in sanje. Kar vse je zraslo 
še v nekem prejšnjem času napredka. Ko se je dalo verje-
ti. V napredek, v »progress«. Spominjam se sivega »Pro-
gressovega« sesalca iz ene naših tedanjih tovarn. Bi vsi 
sestavljeni in dani v pogon zmogli posesati vso navleče-
no moralno nesnago?  

Novo šolsko leto je razprlo krila za nova znanja. Zasle-
dila sem, da so pred dvema letoma učenci 148 slovenskih 
osnovnih šol sodelovali v mednarodni raziskavi v naj-
bolj problematičnih predmetih, kar sta vsekakor mate-
matika in naravoslovje, kjer si je mogoče prislužiti naj-
več slabih ocen. Dobro so se odrezali, v matematiki so 
bili osmošolci povprečni – s 501 točko, mednarodno pov-
prečje 500; v naravoslovju pa četrtošolci nadpovprečni – 
mednarodno povprečje 500, slovensko 518. 

K temu le to: dober, nepristranski pedagog lahko v učen-
cu vzbudi lakoto po znanju, tako kot jo slab ali pristran-
ski zatre, ne glede na okolje, iz katerega učenec izhaja. 
Kljub vsemu se zelo nadarjeni in vztrajni sami preko-
pljejo skozi šolanje in dosežejo želene cilje. Kajti znanje 
je edina dobra stvar za posameznika in nenazadnje za 
človeštvo, če je s pridom uporabljeno. Za delo v Murah, 
Progressih, Vinu Brežice, v parlamentu, v vodenju drža-
ve… povsod je nujno znanje. V vseh segmentih ene firme 
dobro znanje z dobro strategijo in dobro moralno držo.

Veselje? Pičlo. Skoraj že 90.000 nezaposlenih, ki na RZZZ 
gotovo ne bo dobilo regresa za letni dopust. Ker so se zna-
šli na nekem nehotenem dopustu, pravzaprav odpustu. 
Grozljivo število tvorijo matere, očetje, mladi, ki so kon-
čali bodisi obrt, srednjo šolo, fakulteto, že magistrira-
li ali doktorirali. Vsi tudi ne morejo obirati sezonskih ja-
god ali jabolk ali si kako drugače priložnostno zaslužiti 
kakega evra. Vsaj ne dolgoročno. V nemilost je nek um 
zvrnil še študentsko delo. Poznam jih, pa še kako blizu 
so mi mladi, resni in razumni ljudje, ki si služijo za na-
daljevanje študija, učbenike, si plačujejo sobo ali kakor 
koli pomagajo k razdejanemu družinskemu proračunu. 
Ko naj sploh ne omenjam brezsrčne življenjske šole, ki jo 
z razumnimi in naprednimi mislimi »študirajo« v druž-
bi brez vrednot. Kaj jim reči, v kaj naj verjamejo v do-
movini ali v ničemer boljšem svetu podivjanega tržišča 
delovne sile, ki se mu je popolnoma izmaknil kompas?

Če bi vodilni kdaj stopili iz svojih pisarn, sestopili iz 
svojih prestolov, videli resnico iz svojih limuzin, brez 
varnostnikov šli med ljudi, poslušali in predvsem sli-
šali, kaj jim mladi govorijo, bi bilo mogoče spet verje-
ti v napredek, v smisel tistega znanja, ki ga v resnici ni 
moč vzeti. In z njim ne pošteno plačanega dela, načrto-
vanj, ne napredka… V začetku devetdesetih smo verje-
li v sanje…

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Ljubljana, Peruzzijeva 165, T: 01 / 2800 770 • Ig, Gasilska ul. 10, T: 01 / 2800 776  
Škofljica, Žagarska Ul. 11, T: 01 / 3603 872 • Železokrivnica, T: 01 / 3603 845 
Salon keramike, T: 01 / 3603 856 • Sežana, Partizanska 71, T: 05 / 7313 480   
Ajdovščina, Goriška c. 72, T: 05 / 3671 420 • Kozina, IOC Hrpelje, T: 05 / 6892 490 
Pesnica pri MB, Pesnica 37, T: 02/ 7295 430 • Anhovo, Vojkova 1, T: 05 / 3350 470 
Brežice, C. bratov Milavcev 42, T: 07 / 49 95 400 • www.terra-rb.si

gradbene trgovine www.terra-rb.si 

Izbrani materiali
za vse vrste gradenj

Obiščite nas v Terrini trgovini v Brežicah, C. bratov Milavcev 42,  
ali pokličite na telefon 07 / 49 95 400!  

PRESKA - Dvorišče domačije Hrovat v prijazni dolenjski vasici Preska v sev-
niški občini, kjer se je prvo nedeljo v septembru odvijalo že osmo srečanje 
ljudskih pevcev in pevk ter godcev, je bilo skorajda premajhno za številne 
obiskovalce, ljubitelje ubranega ljudskega petja. 

Stavbna 
dediščina na 
Bizeljskem

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

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780



Posavski obzornik - leto XIII, številka 19, četrtek, 17. 9. 20096 IZ NAŠIH KRAJEV

Vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje

KRMELJ/SEVNICA - V dru-
gi polovici meseca avgusta 
so v organizaciji Območne-
ga združenja Rdečega kri-
ža Sevnica in v izvedbi Zavo-
da za transfuzijsko medicino 
Ljubljana potekale v sevni-
ški občini krvodajalske akci-
je, in sicer ena v Krmelju ter 
dve v Sevnici. V Krmelju se je 
akcije udeležilo 69 daroval-
cev, v Sevnici pa je pomemb-
no in dragoceno življenjsko 
tekočino, ki rešuje življenja, 
v dveh dneh darovalo 407 da-
rovalcev. 
OZRK Sevnica Mojca Krajnc 
je bila nad odzivom krvoda-
jalcev zelo zadovoljna. Po-
vedala je tudi, da je lansko 
leto v podobnem času daro-
valo kri 440 oseb, letos jih je 
bilo 36 več oz. skupno 476. 
 S. R. 

Uspešne 
krvodajalske 
akcije v 
sevniški občini

BREZJE - Vaščani Brezja pri Veliki Dolini so predzadnjo so-
boto v avgustu uresničili nekaj let staro željo, da se dobijo 
na srečanju. Dva šotora je napolnilo 250 ljudi; 96, ki so še 
na domačijah, in kar 154, ki so dom in družino našli drugod. 
Druženje so začeli opoldne z mašo na prireditvenem pro-

storu, ki jo je daroval domačin Alojz Brce. Spoznavanje je 
trajalo kar nekaj časa, vse pa sta s fotoaparatom in kamero 
beležila Darko Škrlec in Darko Bajs, ki je dogajanje pod ve-
čer prikazal še na velikem platnu. Udeležence sta pozdravila 
domačin Stanko Barkovič in predsednik krajevne skupnosti 
Marjan Žibert, vaški svetnik Božidar Bajs pa je najstarej-
ši vaščanki Olgi Lončarič izročil spominsko plaketo. Rajanje 
in druženje ob vzpodbudi domačega dueta Ivana in Vlada je 
trajalo pozno v noč. Pobudnika, Ivan in Božo, ki sta dobila 
zavezo za tradicionalna srečanja, sta lahko bila po vseh pri-
znanjih upravičeno ponosna. S. V. 

Brezanci ponovno skupaj

Brezanci na srečanju (foto: Darko Škrlec)

Občina Radeče je na Državno 
pravobranilstvo RS predloži-
la vso dokumentacijo, kate-
ro so nam posredovale KS in 
posamezniki, ki so bili aktiv-
ni v takratnih gradbenih od-
borih in s katero se dokazuje 
upravičenost do vračila vla-
ganj v JTO. Na podlagi preje-
te dokumentacije, iz katere 
je razvidna vrednost izgra-
dnje telekomunikacijskega 
omrežja in vložek dejanskih 
končnih upravičencev, je bilo 
Državno pravobranilstvo RS 
tisto (in ne Občina Radeče), 
ki je upoštevajoč ZVVJTO - 
UPB4 in Pravilnik o podatkih 
za ugotavljanje višine vrači-
la vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje izračuna-
lo zneske vračil in pripravilo 
predloge poravnav. Skladno 
s 6. čl. ZVVJTO-UPB4 je Ob-

V izogib nejasnostim in dezinformacijam želimo v zvezi z delom občinske uprave v zadevi vračila vlaganj v 
JTO na območju občine Radeče vsem zainteresiranim še enkrat pojasniti, da je Občina Radeče v zadevi vra-
čila vlaganj v JTO zgolj posrednik, ki je vso predloženo dokumentacijo skupaj z zahtevki posredovala na Dr-
žavno pravobranilstvo RS, zaradi česar tudi nima nikakršnih pristojnosti za izračunavanje zneskov vračil.

čina Radeče v roku 2 mese-
cev po sklenitvi posamezne 
poravnave dolžna na kra-
jevno običajen način objavi-
ti seznam fizičnih in pravnih 
oseb, ki nastopajo kot dejan-
ski končni upravičenci. Skla-
dno z 10. čl. ZVVJTO-UPB4 
mora Državno pravobranil-
stvo RS pisno poravnavo v 30 
dneh po njeni sklenitvi do-
staviti Slovenski odškodninski 
družbi, d.d. Skladno z 12. čl. 
ZVVJTO-UPB4 mora Sloven-
ska odškodninska družba, 
d.d. v 60 dneh od prejema 
pisne poravnave nakazati 
znesek vračila oz. poravnati 
svojo obveznost upravičencu 
(v konkretnem primeru Obči-
ni Radeče za dejanske konč-
ne upravičence). Skladno s 
6. čl. ZVVJTO-UPB4 je Ob-
čina Radeče dolžna pričeti s 

postopkom izplačila prejetih 
poravnalnih zneskov dejan-
skim končnim upravičencem 
v roku 30 dni od prejema 
zneska vračila od Slovenske 
odškodninske družbe, d.d. 
     
Vse upravičence do vrači-
la vlaganj v javnotelekomu-
nikacijsko omrežje v Obči-
ni Radeče obveščamo, da so 
bile z Državnim pravobranil-
stvom RS do dne 14.9.2009 
v zvezi z vračilom vračanj 
v javno telekomunikacijsko 
omrežje sklenjene naslednje 
poravnave: za KS RADEČE: 
TK linija Prnovše, Dobrava, 
Žebnik – Močilno (od Stare-
ga dvora), Obrežje, Brunška 
gora – Rudna vas – Loška gora 
– Dobrava ter poravnava za 
KS SVIBNO. Seznam dejan-
skih končnih upravičencev 

z območja zgoraj navedenih 
TK linij in podrobnejša na-
vodila se nahajajo na spletni 
strani Občine Radeče: www.
radece.si in na oglasnih de-
skah pred trgovino Mercator 
v Radečah ter v pritličju Ob-
čine Radeče. 

Vse dejanske končne upra-
vičence, navedene v se-
znamu, pozivamo, da nam 
najkasneje do 1.10.2009 
dostavijo št. transakcijske-
ga računa (fotokopijo prve 
strani hranilne knjižice oz. 
fotokopijo bančne kartice), 
kamor naj Občina nakaže pri-
padajoči znesek vračila.

V primeru, da je dejanski 
končni upravičenec pokoj-
ni, mora njegov pravni na-
slednik – dedič Občini Rade-

če najkasneje do 1.10.2009 
dostaviti dokazilo o pravnem 
nasledstvu – fotokopijo skle-
pa o dedovanju in izpol-
njen:
• Obr. 1 - Izjava o pravnem 

nasledstvu ( v primeru, da 
obstaja samo en pravni na-
slednik) ali 

• Obr. 2 - Pooblastilo (v pri-
meru, da je pravnih nasle-
dnikov več)

Oba obrazca lahko dobite na 
sedežu Občine Radeče v vlo-
žišču ali na spletni strani Ob-
čine Radeče www.radece.si. 

Ko bo Občina Radeče od de-
janskih končnih upravičen-
cev pridobila vse zahtevane 
podatke, bo pričela s postop-
kom izplačila prejetih porav-
nalnih zneskov, o čemer bodo 
vsi dejanski končni upravi-

čenci obveščeni osebno po 
pošti.

Zahtevka za TK linijo Vrho-
vo (KS VRHOVO) in TK linijo 
Žebnik- Močilno (od Njivic) 
(KS RADEČE) sta bila zara-
di manjkajoče osnovne listi-
ne (pogodbe oz. predračuna) 
zavrnjena.

Sklenitev poravnav za preo-
stale TK linije v Občini Ra-
deče pričakujemo v bližnji 
prihodnosti, o čemer bodo 
upravičenci obveščeni na 
krajevno običajen način. 

 Občinska uprava

Letošnje dneve so nameni-
li spominu na dogodke pred 
petnajstimi leti in povabili 
vse, ki so sodelovali pri obno-
vi in obujali spomine na leto 
1992, ko so pričeli obnavlja-
ti domačijo, urejati podporno 
škarpo in okolico. Zbrane spo-
mine s strokovnega dela sre-
čanja bodo, tako kot doslej, 
objavili v zborniku. Na tokra-
tnem srečanju jezikoslovcev, 
tudi iz Srbije in zamejstva, je 
nekaj spominov nanizal aka-
demik prof. dr. Jože Topori-
šič, ki mu je takratni pred-
sednik Milan Kučan, ki se je 
tokrat opravičil, izročil ključ 
Pleteršnikove domačije. Na 
strokovnem srečanju so po 
kulturnem programu pišečkih 
osnovnošolcev in brežiških gi-
mnazijcev z neizbežno točko 

Zbrani na strokovnem delu srečanja

LISCA - »Lisca ima svoj čar, Li-
sca ima svoj zven,« bi lahko 
rekli po nedeljskem srečanju 
na 947 metrov visoki Lisci, 
kjer je v organizaciji Planin-
skega društva Lisca Sevnica 
in v sodelovanju s Tončkovim 
domom na Lisci, z Meddru-
štvenim odborom zasavskih 
planinskih društev, z zavo-
dom KŠTM Sevnica, z JSKD 
- Območno izpostavo Sevni-
ca, z Občino Sevnica in s Klu-
bom oglarjev Slovenije pote-
kalo tradicionalno vsakoletno 
septembrsko planinsko sre-
čanje pod že uveljavljenim 
imenom »Lisca poje«. Na le-
tošnjem tradicionalnem sre-
čanju, ki poteka na prostoru 
pred Tončkovim domom na Li-
sci že vse od leta 2002, se je 
predstavilo lepo število pev-
skih skupin – Kleni možje iz 
doline Sopote, Rimljanke iz 
Rimskih Toplic, Encijan PD 
Lisca Sevnica… Zaplesali so 
tudi člani in članice folklorne 
skupine z Razborja, ki s ple-

www.radece.si

15 let Pleteršnikove domačije 
PIŠECE - Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece, 
ki ga vodi Marjanca Ogorevc, si v rojstnem kraju avtorja prvega znanstvenega slovensko - nemškega slo-
varja z raznovrstnimi dejavnostmi prizadeva za ohranjanje imena in dela velikega slovaropisca. Obnovo 
domačije, v kateri je spominska soba, so končali ob stoletnici izida slovarja leta 1994. 

Pišečke Mice, v nadaljevanju 
pa tudi pesmijo Pleteršnikovih 
ljudskih pevcev, nadaljevali z 
razpravo in obujanjem spomi-
nov tistih, ki so sodelovali pri 
obnovi Pleteršnikove domači-
je in spominske sobe. V doma-

čem kraju so obnovo na svojih 
ramenih nosili ob Ogorevčevi 
in Martinu Dušiču še nekdanji 
pišeški župnik Franc Ornik.
Dnevi Maksa Pleteršnika so 
tradicionalno septembrsko 
srečanje slovenskih in tu-

jih slovaropiscev, ki poteka-
jo ob obletnici Pleteršniko-
ve smrti (3. 12. 1840 - 13. 9. 
1923). Vodi jih strokovni od-
bor Maksa Pleteršnika, kjer 
je bil prvi predsednik akade-
mik Toporišič, od leta 2003 
pa red. prof. dr. Marko Je-
senšek. Soorganizacijo Dne-
vov Maksa Pleteršnika je z le-
tom 2007 prevzela Filozofska 
fakulteta Univerze v Maribo-
ru. Vsako drugo leto organi-
zirajo simpozij, prvi je bil 
leta 1996. 

Osrednji dogodek lanskega 
Pleteršnikovega dne je bila 
predstavitev znanstvene mo-
nografije z naslovom »Od Me-
giserja do elektronske izda-
je Pleteršnikovega slovarja«. 
 S. Vahtarič

Lisca je že osmič pela

som ohranjajo tradicional-
ne ljudske plese izpod Lisce. 
Pozdravni nagovor ljubite-
ljev gora je imel predsednik 
PD Lisca Sevnica Jože Prah, 
ki je izrazil predvsem vese-
lje ob vsakoletnem srečanju 
na tej prekrasni izletniški, 
pohodniški in planinski točki 
ter dodal, da so mnogi pla-
ninci tudi fotografi, pesniki, 
slikarji, pevci, plesalci itd. S 

prijaznim nagovorom je vse 
prisotne pozdravila tudi di-
rektorica KTRC Radeče Mari-
ja Imperl. Pohodniki in ostali 
obiskovalci so si lahko ogleda-
li še posebej za to priložnost 
postavljeno razstavo fotogra-
fij in umetniških slik, ki so pri-
kazovale tradicijo oglarjenja 
in oglarstva v Oglarski deželi, 
ki se nahaja v Dolah pri Litiji.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Vse nastopajoče skupine so pri Tončkovem domu na 
Lisci zapele še skupno pesem.

KRŠKO – Krška gasilska zveza je pred koncem počitnic omo-
gočila 10-dnevno letovanje desetini pionirjev gasilcev iz PGD 
Mali Kamen in desetini pionirjev gasilcev iz PGD Zdole. „Na-
stanjeni smo bili v 
gasilskih hiškah v 
Nerezinah in uživa-
li popolno udobje. 
Imeli smo lepo vre-
me ter dobro oskr-
bo, zato so otroci 
uživali v vsakodnev-
nem kopanju in pla-
vanju ter v vseh mo-
gočih igrarijah ob in 
v vodi,“ je navedla 
Tatjana Uduč ter med drugim dodala, da so imeli predava-
nje o organizaciji gasilstva in tehnikah gašenja. Po uspešno 
opravljeni nalogi so si prislužili diplome za uspešno opravljen 
osnovni tečaj pionirja gasilca. Prvo soboto v septembru že 
tudi tradicionalno GZ Krško organizira izlet žena gasilk. Le-
tos jih je pot vodila po Notranjski, tja pa so se odpeljale z 
dvema avtobusoma. Najprej so si ogledale Muzej cerkniške-
ga jezera, pot so nadaljevale proti gradu Snežnik, podale so 
se tudi v Križno jamo, proti večeru pa obiskale še božjepo-
tno cerkev v Novi Štifti.  M. K. M. 

Pionirji na letovanju, gasilke 
na izletu

Pionirji gasilci na letovanju
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(60)
Všeč mi je, kako moja 
mami odgovarja na tele-
fonska sporočila. Vedno 
konkretno. Naprimer. Na-
pišem ji, da Lina spet ne 
je dovolj in da me skrbi. 
Mami odpiše: »Verjetno 
so zobki, ne skrbi, Lina 
bo jedla, ko bo potrebova-
la.« Ali pa. Napišem: »Ne vem, ali je dovolj toplo, 
da gre mala ven, ko pa je prehlajena. »Odpiše:«Po 
kosilu jo lahko malo pelješ, po sončku, ne bo ji ško-
dilo.«

Konkretno. Rada imam, ko lahko odgovor primem 
v roke. Kot pomoč. Orodje. Enako lastnost spoštu-
jem pri svojih šefih. Ko pridem s težavo, ali dvo-
mom, predebatiramo, potem pričakujem odgovor. 
Enako pričakujejo od mene. Da vem, kaj delam, da 
vem, kako bom kaj rešila. To je veliko vredno. Da 
se znaš določiti in potegniti nekaj potez. Samo, da 
steče.

Nervozna sem, kadar ima Neli kaj narediti za šolo 
in odlaša. Me sveta jeza prime. Jaz se takoj lotim, 
da je opravljeno, da v mislih naredim kljukico. Ne 
maram, da me preganja, da mi leži na prsih. Rada 
naredim takoj. Vsi pa ne delajo tako. Še več, veči-
na odlaša do konca, ko sem jaz z glavo že pod vodo 
od skrbi. Ampak jim uspe narediti. Ne vem, kako, 
ampak v zadnjem hipu naredijo vse. Res da jim 
strce nabija in imajo občutek, da jih bo kap, am-
pak naredijo. Mene takšne stvari vržejo s tira. Na-
vajena sem narediti takoj, če ne takoj pa vsaj jutri. 
Ne morem čakati. Pa čeprav imam majhno deklico, 
pa šolarko, pa vse ostalo... ne morem si dovoliti, da 
me kaj čaka.

Sem vam že povedala, da si nikoli ne navijem ure, 
pa vendar nikoli ne zaspim? Če že zaspim, vseeno 
ne zamudim. Moja biološka ura je ura odgovorno-
sti in čeprav se ponoči zbudim vsaj sedemkrat, to je 
normativ moje Line, sem zjutraj pokonci in že ku-
ham kavo. Verjetno nisem dovolj sproščena. Če bi 
bila, bi se mi malo fučkalo, malo bi si mislila, bo že, 
malo bi se zanašala na druge, malo spanja bi si do-
volila in malo očitajočih pogledov, če bi zamudila. 
Ampak ne! Tega si ne morem dovoliti. 

Čeprav so ljudje jezni na tiste, ki zamujajo, jezni 
na tiste, ki pozabijo, na tiste, ki ne prinesejo dogo-
vorov, ni nujno, da z njimi ravnajo slabo. Včasih 
prav nasprotno. In s tistimi, ki so urejeni, skrbni 
in ne zamujajo, mnogi ravnajo samoumevno. Ve-
ste, kako je to? Vedo, da bodo vse opravili, da bo vse 
urejeno in jih ne skrbi. Ker jih ne skrbi, nimajo ob-
čutka. Torej so lahko tudi malo pasji. Če od nekoga 
zelo želiš odgovorov, boš pretrpel mnogo reči, da bi 
do njih prišel. Verjetno ga, zaradi čakanja in odla-
šanja, ne spoštuješ preveč, ampak do njega si pri-
jazen. Ker ga potrebuješ. 

In tako se svet vrti. V nepregledni množici tistih, ki 
soustvarjajo tvoje življenje, večkrat požremo debele 
kepe jeze in nemoči. Požremo grde besede in nepri-
jazne pobliske z očmi. Požremo, prebavimo, gremo 
naprej. Kar ostane, pljunemo domačim. Prijate-
ljem. Tistim, ki nas poznajo in nas zato ne bodo od-
vrgli. Nam bodo odpustili. Vsaj mislimo tako.

Zares varni pa nismo nikoli. Nihče nam ne more 
dati zagotovila, da bo ostal. Da bo ob tebi. Da te bo 
razumel. In tega ne smemo pričakovati. Od niko-
gar. Zanesti se moramo le nase. Edino, kar imamo, 
kar nam je sveto. Tako naj bi bilo. 

V vrvežu misli, besed, dejanj in opravil se lahko iz-
gubiš. Vlečeš nase visoka merila ovrednotenih del 
in računaš na plačilo. Si na rame naprtiš preveli-
ke kose prtljage, ki ti povzročajo bolečine. In šepaš, 
se znojiš in si ves sključen. Ne vem, kdaj bom jaz 
odvrgla kakšno breme. Kdaj si bom dovolila odvre-
či balast in izbisati nekaj telefonskih številk zaje-
dalcev. Kdaj bom toliko pogumna, da bom prespala 
jutro in si kavo natočila ob drugem zvonenju v cer-
kvi. Kdaj bom komu rekla, da to ni moja stvar in 
naj naredi sam? Kdaj bom klonila pod težo prtlja-
ge in si namestila nov nahrbtnik, z novimi rečmi?

Jutri. Mogoče jutri. Danes hitim pomagat Neli. Ima 
projekt za šolo. Potem bom pomagala prijateljici, ki 
me je nekaj prosila. Nato me čaka pospravljanje in 
priprava za jutri. Knjiga, ki me gleda na kavču in 
piškoti, ki čakajo, da jih grizljam ob gledanju filma, 
bodo počakali. Najprej moram vse drugo.
Jutri pa bom. Če bom le utegnila...

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Kot je povedal predsednik 
Kluba jamarjev Kostanjevica 
na Krki Andrej Unetič, se je 
jamarska dejavnost v Kosta-
njevici na Krki razvila po na-
ključnem odkritju vhoda v Ko-
stanjeviško jamo leta 1937. V 
60-ih letih so kostanjeviški ja-
marji delovali kot sekcija no-
vomeškega jamarskega klu-
ba, leta 1969 pa šli na svoje. 
Že dve leti zatem so jamo pr-
vič odprli za turistične na-
mene, po nekajletnem zapr-
tju pa še enkrat leta 1984. V 
drugi polovici 80-ih so zgra-
dili jamarski dom, poimeno-
van po dolgoletnem predse-
dniku kluba Martinu Boltezu. 
V 90-ih so sledila odkritja no-
vih delov jame, katere sistem 
zdaj meri preko dva kilome-
tra. Leta 2002 so izdali mo-
nografijo o jami, leta 2007 pa 

Štirje jamarski jubileji
KOSTANJEVICA NA KRKI - Pred Kostanjeviško jamo so domači jamarji skupaj z gosti iz jamarskih društev iz 
Slovenije in zamejstva slovesno obeležili kar štiri jamarske jubileje: 120 let Jamarske zveze Slovenije, 40 
let domačega kluba jamarjev ter po 50 let Jamarske reševalne službe ter revije Naše jame. V okviru jubile-
jev je potekalo tudi dvodnevno jamarsko srečanje z okroglimi mizami, tekmovanji, predstavitvijo delovanja 
klubov, jamarskih odprav in odkritij, ogledi novih delov Kostanjeviške jame in sosednje Bizjakove jame...

dočakali asfaltirano dostopno 
cesto do ene najlepše ureje-
nih turističnih jam na Sloven-
skem. Člani kluba – trenutno 
jih je 95, od tega 20 aktivnih 
raziskovalcev - vseskozi skrbi-
jo za interno izobraževanje in 

jamarski krožek na kostanje-
viški šoli, udeležujejo se od-
prav, nazadnje prve slovenske 
jamarske odprave na Novo Ze-
landijo v začetku leta. Kot je 
še povedal Unetič, jih pod ze-
mljo, predvsem na območju 

Gorjancev, zagotovo čaka še 
marsikaj zanimivega.

Zgodovino Jamarske zveze 
Slovenije (v Sloveniji je raz-
iskanih kar 9526 jam, ki so 
skupaj dolge 709, globoke pa 
238 kilometrov) je predstavil 
njen predsednik Jordan Gu-
štin, revijo Naše jame njen 
odgovorni urednik dr. Andrej 
Mihevc, o pomenu Jamarske 
reševalne službe pa spregovo-
ril namestnik generalnega di-
rektorja Uprave RS za zaščito 
in reševanje Branko Dervo-
del. Spomnili so se tudi še 
vedno aktivnega ustanovne-
ga člana kluba kostanjeviških 
jamarjev Iztoka Bizjaka. Slo-
vesnost so popestrili nastopi 
domačega pihalnega orkestra 
in plesalk iz osnovne šole.
 Peter Pavlovič

Slovesnosti so se udeležili jamarji iz vse Slovenije.

Predsednik Primož Mlakar je 
izrazil zadovoljstvo nad sonč-
nim vremenom, saj so prav 
zaradi slabih vremenskih raz-
mer v minulih letih dogodek 
prestavili na konec avgusta. 
»Želel bi, da bi se prireditev 
Artiški dnevi ohranila in na-
daljevala tudi v prihodnje. 

Ker naša Krajevna skupnost 
še nima svojega praznika, ki 
bi ga obeleževala, pa je želja 
vseh članov, da bi jih izbrali 
za svoj krajevni praznik, za 
kar si bomo zelo prizadeva-
li,“ je še dejal v pogovoru.

V kuhanju golaža se je po-
merilo enajst ekip. Rekrea-
tivno kolesarsko društvo Kr-
ško so sestavljali Matjaž 
Tuma, Alojz Gajski in Jože 
Lah. V kuharski ekipi Dru-

Artiški dnevi v soncu
ARTIČE – Zadnjo avgustovsko nedeljo je bilo še posebej zanimivo na Banovi domačiji v Artičah, kjer je 30 
prizadevnih članov artiškega Turističnega društva pripravilo 3. Artiške dneve, ki so se pričeli s kuhanjem 
golaža, po artiški sadjarski poti so krenili pohodniki, na kolesarsko turo pa so se podali tudi krški kolesarji. 

štva potapljačev Vidra Krško 
so bili Boris Volčanšek, Na-
taša Štarkl in Milko Veršec. 
Trio adio je sestavljal Mitja 
Žitnik, Jernej Suša in Aleš 
Ožvald. V kuharski zasedbi 
Arnovo selo & co. so bili Da-
niel Zorko, Klemen Žajber 
in Matej Gorišek. 

SB kuharja je bila ekipa dvo-
jice Marko Davidović in Ivan 
Žerjav. TPV prikolice - v ku-
harski opravi so bili Jože Du-
hanič, Sanja Veršec in Ale-
ksander Brence. Za Društvo 
GBP so kuhali Franc Gorišek, 
Robi Budič, Janko Petan in 
Željko Nikezić. Kuharji Deč-
nega sela so bili Franc Kro-
šelj, Miran Grmšek, Rudi 
Krošelj in Vlasta Stopar. 
Društvo ljubiteljev in rejcev 
konj Artiče s kuharjema bra-

toma Vladimirjem in Jože-
tom Gerjevičevima. Za No-
gometni klub Veterani Artiče 
so kuhali Gabrijel Rožac, 
Aleš Kukovica, Igor Versto-
všek, Blaž Žerjav in Andrej 
Sikošek. Kuharski posebneži 
iz Dečnih sel so bili Jože Ku-
nej, Milan Borić, Marko Ku-
nej, Ivan Neral in Jože Ke-
lhar. 

Krški rekreativni kolesarji, 
zbralo se jih je 13, so pod 
tehničnim vodstvom Vinka 
Kerina krenili do Bizeljske-

ga na 40 kilometrov dolgo ko-
lesarsko turo. Pohoda se je 
udeležilo nekaj več kot sto 
pohodnikov, med njimi je bil 
tudi brežiški župan Ivan Mo-
lan, ki je ob vrnitvi zbrane 
tudi pozdravil. Pomagal pa je 
še pri podelitvi nagrad zma-
govalcem v kuhanju golaža, 
ki ga je ocenjevala komisija 
Peter Dimič, Jojo Libenšek 
in Sonja Petan. Veselo dru-
ženje se je nadaljevalo ob 
zvokih Ansambla bratov Žer-
jav. Več na www.posavje.
info.  M. Kalčič M. 

Kuharski posebneži iz Dečnih sel so v golažijadi zasedli 
drugo mesto.

Na tretjih Artiških dnevih je bilo veselo in razigrano.

Pohodniki po Artiški sadjarski poti. (foto: A. Pinterič)

SENOVO - Marljivi člani TD 
Senovo so pred leti odprli ob-
novljeno skupno peč v Brači-
čevi ulici – Uradniški koloniji. 
Pred njo so postavili „bulič“, 
ki je nakazoval povezavo s 
premogovništvom. Ugotovi-
tvi, da bi zraven bolj sodi-
lo kaj v povezavi z žitom, so 
v dobrih desetih dneh reali-
zirali s prestavitvijo vagonč-
ka v park pred zdravstvenim 
domom, pri peči pa pripravi-
li pravi mini etnološki muzej. 
Na lično urejenem podestu 

TD Senovo: Peka kruha po starem

so predstavili: lojtrski voz, 
na katerega so namestili le-

seni plug in brano, 
zraven še železni 
plug, srpe, cepce, 
dve mlatilnici, ve-
jovnico ter iz dveh 
mlinskih kamnov 
oblikovali priroč-
no mizo. Tako na 
zelo preprost na-
čin navezujejo na 
pot od zrna do žita 
ter moke. 
Množici obiskoval-

cev na prireditvi 12. sep-
tembra so postregli z dobro-

tami iz krušne peči, ki so jih 
brezplačno delili, za mokro 
grlo pa poskrbeli z vinom in 
osvežilnimi pijačami. Čla-
ni TD Senovo ocenjujejo, da 
si bodo razstavo z veseljem 
ogledali naključni obiskoval-
ci, ponudili pa jo bodo tudi 
vsem, ki pridejo na Senovo 
zaradi geološke zbirke, pre-
mogovniškega rova ali ogle-
da obnovljenih lokomotiv in 
vagonov v Ravnah ali pa Poti 
štirih slapov na Bohorju. 
 T. P., foto: J. M.

Obiskovalcem prireditve so postregli 
z dobrotami iz krušne peči.
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Razpis štipendij 
v Posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko leto 2009/2010

Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS), Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS št. 59/07 (63/07-popr.), sklepa Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije št.:11021-2/2009-4, z dne 31.8.2009 o izbiri operacije, Regionalna razvojna agencija Posavje, kot štipenditor, v sodelovanju z Občino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, 
Občino Krško, Občino Sevnica, Občino Bistrica ob Sotli, delodajalci, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije in Ministrstvom za delo, družino in socailne zadeve objavlja

objavlja 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010

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

S pomočjo regijskih štipendijskih shem je mogoče:
• uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v 

posamezni regiji;
• dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji;
• vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti;
• vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih sre-

dišč v regijo;
• spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in na-

črtovanje razvoja kadrov;
• približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile;
• zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na 

zmanjševanje razvojnih razlik v posameznih regij v Sloveniji.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete«Spodbujanje podjetništva«; prednostne 
usmeritve »Štipendijske sheme«.

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

Dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme se ni 
potrebno prijaviti na ta razpis na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA 
ŠTIPENDIJO V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA ŠOLSKO/
ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009«, temveč so dolžni na podla-
gi 16. člena Pravilnika o kriterijih za izbor štipendistov v Po-
savski štipendijski shemi in 4. člena Pogodbe o štipendira-

nju, najkasneje do izteka vpisnega roka za naslednji letnik, 
oz. najkasneje 8 dni po zaključku študijskega leta, predloži-
ti Regionalni razvojni agenciji Posavje dokazila o izpolnje-
vanju študijskih obveznosti (potrdilo o vpisu in spričevalo 
oziroma potrdilo o opravljenih izpitih) in kriteriju za prido-
bitev štipendije v posavski štipendijski shemi, na podlagi če-
sar bo, v kolikor se šolajo za poklic, ki je uvrščen na lokalno 
listo deficitarnih poklicev in ob izpolnjevanju pogojev skla-
dnih s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih 
shem, z njimi sklenjena pogodba o štipendiranju.

Pogoji razpisa
Do štipendij iz RŠS so upravičeni:
• dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobraz-

be v RS ali v tujini;
• dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in 

niso zaposleni;
• podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in 

niso zaposleni.
Štipendije iz RŠS ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že 
prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.
Štipendije iz RŠS se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se 
šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. 
izrazijo interes opredeljen v vlogi na javni poziv, glede na 
obseg razpoložljivih javnih sredstev (sredstva iz Evropskega 
socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, 1.razvojna priorite-
ta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okvi-
ru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.
Če zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala za vse prija-
vljene potrebe delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje, bodo 
imela prednost pri izbiri področja izobraževanja, ki so opre-
deljena na listi lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja 
Zavod RS za zaposlovanje.

Merila za izbor
Štipendijo iz RŠS lahko pridobijo kandidati, ki ob prvem vpi-
su v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši 

od 18 let, ter kandidati, ki ob prvem vpisu v prvi letnik viš-
ješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob pr-
vem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja 
niso starejši od 26 let.
Za štipendije iz RŠS lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se 
izobražujejo po dodiplomskem in podiplomskem programu z 
javno veljavnostjo v RS ali tujini, pri čemer je diplomo, če 
se izobražujejo v tujini, možno po koncu izobraževanja no-
strificirati v Sloveniji, če se prijavijo na javni razpis in nima-
jo kakršnekoli druge štipendije oz. šolnine.

Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
• je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposel-

nih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
• je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v 

ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na obmo-
čju RS.

Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 
VLOGA ZA ŠTIPENDIJO V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI SHEMI ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010«, ki ga kandidati lah-
ko dobijo na spletni strani štipenditorja www.rra-posavje.si 
ali na sedežu štipenditorja Regionalna razvojna agencija Po-
savje, CKŽ 46, 8270 Krško, vsak delavnik med osmo in pet-
najsto uro.

Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še na-
slednja originalna oz. overjena dokazila:
• potrdilo o stalnem prebivališču;
• potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2009/2010;
• spričevalo, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata (di-

jaki) v preteklem šolskem letu in če je dijak opravil zadnji 
letnik tudi maturitetno spričevalo;

• potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu 
(dodiplomski študenti), doseženih od 1. oktobra do 30. sep-
tembra v preteklem študijskem letu, če je v navedenem ob-
dobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh 

Zap. 
Št.

PODJETJE Nove štip.

Šte-
vilo 
šti-

pen-
dij

1. Willy Stadler 
d.o.o.

• dipl.ing.stroj (VII.stopnja) - 1 štip., 
• ing.stroj (VI) - 1 - štip. 2

2. Savaprojekt d.d. • univ.dipl.ing.arh. - 1 štip. 1

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

• dipl.ing.strojništva (VII. stopnja) - 1 
štip. 

• dipl.ing.elektrotehnike (VII. stopnja) - 1 
štip.

• ing.strojništva (VI. stopnja) - 1 štip. 
• ing.elektrotehnike (VI.stopnja) - 1 štip. 
• dipl.ing.mehanotronike (VII.stopnja) -1 

štip. 
• ing. mehanotronike (VI.stopnja) - 1 štip. 
• univ.dipl.ing.stroj. (VII.stopnja) – 1 štip.
• univ.dipl.ing.elektrotehnike (VII. 

stopnja) - 1 štip. 
• univ.dipl.ing.mahanotronike (VII.

stopnja) - 1 štip.

9

4. Gen energija, 
d.o.o.

• univ.dipl.inž.računalništva in 
informatike - 1 štip. 

• univ.dipl.inž. elektrotehnike - 4 štip.
• univ.dipl.inž.fizike - 2 štip.
• univ.dipl.inž.strojništva - 1 štip.
• univ.dipl.ing.gradbeništva - 1 štip.

9

5. 
Fomes 
gradbeništvo 
d.o.o.

• gradbeni tehnik - 1 štip. 1

6.

Javni zdravstveni 
zavod Splošna 
bolnišnica 
Brežice

• doktor medicine - 10 štip. 
• dipl. medicinska sestra - 2 štip. 
• dipl. babica - 2 štip.

14

7. Siliko d.o.o., PE 
Sevnica

• mehanotronik - 1 štip. 
• orodjar - 1 štip. 
• strojni tehnik - 3 štip.
•  inž.strojništva - 2 štip.
• dipl.inž.strojništva - 3 štip.
• univ.dipl.inž strojništva - 1 štip.
• inž.mehanotronike - 3 štip.
• dipl.inž.mehanotronike - 1 štip.
• univ.dipl.inž.mehanotronike - 1 štip.
• dipl.inž.kemijske tehnologije - 1 štip.
• inž. tehnologije polimerov -1 štip.
• dipl.inž.tehnologije polimerov - 1 štip.
• univ.dipl.inž tehnologije polimerov - 1 

štip.

20

8.
NAS finančno-
računovodske 
storitve d.o.o.

• gimnazijski maturant - 1 štip. 1

9.
Elektroprojek-
tiranje Janez 
Abram s.p.

• gimnazijski maturant - 1 štip. 1

10. Termoelektrarna 
Brestanica d.o.o.

• elektrotehnik elektronik- 1 štip.
• univ.dipl.inž.str. - 1 štip. 
• dipl.inž.rač in inf. - 1 štip.

3

11. Efekt Krško, 
d.o.o. • dipl.ing.elektrotehnike - 1 štip. 1

12. Zdravstveni dom 
Brežice • doktor medicine - 2 štip. 2

13. Čižmek d.o.o. • elektrotehnik - 1 štip. 1

14.
Domet, Strojni 
ometi, Stanislav 
Fabjančič s.p.

• maturant ekonomske gimnazije - 1 štip. 1

15.
Kovinska elektro 
dejavnost, Ivan 
Kavšek s.p.

• gimnazijski maturant - 1 štip. 1

16. Glasbena šola 
Krško

• glasbenik/pozavna-srednja šola - 1 štip. 
• akademski glasbenik/klarinet - 1 štip. 2

17.
Zasebna zobna 
ordinacija Liljana 
Nikolič dr.stom

• doktor dentalne medicine - 1 štip. 1

18. IHS d.o.o.

• univ.dipl.inž. ali dipl inž.strojništva - 4 
štip. 

• univ.dipl.inž.ali dipl.inž. elektrotehnike 
- 2 štip.

6

19.
Vodenje poslovnih 
knjig Mihaela 
Libenšek s.p.

• univ.dipl.inž.računalništva in 
matematike - 1 štip. 1

19. Doga d.o.o. • univ.dipl.inž.strojništva - 1 štip. 1

20. Inkos, d.o.o. 
Krmelj

• strojni tehnik - 1 štip.
• dipl.inž.strojništva - 2 štip.
• inž.strojništva - 3 štip.

6

21. Kmečka zadruga 
Sevnica z.o.o.

• prodajalec - 2 štip. 
• mesar - 2 štip. 
• živilec - 2 štip.

6

22. Sipro Inženiring 
d.o.o.

• univ.dipl.inž.elektrotehnike - 2 štip.
• univ.dipl.inž.strojništva - 1 štip. 3

23. Metalna Senovo 
d.o.o.

• mag.ing.logistike/logistika sistemov - 
1 štip. 1

24. NIO d.o.o. • univ.dipl.ing.strojništva - 
mehanotronika - 1 štip. 1

25. Numip d.o.o. 
Podružnica Krško

• strojni tehnik - 1 štip.
• univ.dipl.inž.strojništva - 2 štip.
• dipl.inž.strojništva - 2 štip.
• inž.strojništva - 2 štip.

7

26. Q Techna d.o.o. 
Podružnica Krško

• univ.dipl.inž.strojništva - 1 štip.
• dipl.inž.strojništva - 1 štip.
• inž.strojništva - 1 štip.

3

27. PRO HIKON 
d.o.o. • elektrotehnik/energetik -1 štip. 1

28.

KOSTAK 
komunalno 
stvabno podjetje 
d.d.

• zidar - 3 štip. 
• tesar - 3 štip. 
• univ.dipl.inž.arh. - 1 štip.
• univ.dipl.inž.rač.- 1 štip.
• univ.dipl.inž.vod.in kom.inž. - 1 štip.
• univ.dipl.inž.energ.- 1 štip.

10

29. Uni d.o.o. 
Podbočje

• splošna gimnazija - 1 štip. 
• kmetijski tehnik - 1 štip. 
• gradbeni tehnik - 2 štip. 
• FNM-ekologija - 1 štip. 
• FGG-gradbeništvo (VI., VII) - 4 štip.
• inž. rudarstva (VI, VII) -1 štip. 
• pravo (VIII.)-podiplomski študij - 1 štip. 
• management (VIII.- podiplomski študij) 

- 1 štip. 

12

30. PREIS Sevnica 
d.o.o.

• obdelovalec kovin (III) - 2 štip.
• oblikovalec kovin (IV)- 2 štip.
• konstrukcijski ključavničar (IV) - 3 štip.
• ličar (IV) - 2 štip. 
• strojni tehnik (V) - 2 štip.

11

31. Depack d.o.o. • gimnazijski maturant - 1 štip. 1

32. CRP d.o.o. • univ.dipl.inž.arh.- 1 štip. 1

SKUPAJ 140

• nadarjeni s področja kulture, ki se 
izobražujejo v tujini*

*Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kultu-
re, ki se izobražujejo v tujini, 100 % financirajo lokalne skupnosti 
Občina Brežice, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki ter Ob-
čina Bistrica ob Sotli in sicer vezano na stalno prebivališče izbra-
nega štipendista.

V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in šti-
pendij ne bo zagotovljenih sredstev, oz. dovolj sredstev za sofi-
nanciranje štipendij, si štipenditor pridržuje pravico, da ne po-
deli oz. ne podeli vseh razpisanih štipendij. Prednost pri izbiri 
bodo imela področja izobraževanja, ki so opredeljena na listi lokal-
ne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje.

Regionalna razvojna agencija Posavje kot štipenditor, v sodelovanju z delodajalci, Občino Brežice, Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kostanjevica na Krki, 
Občino Krško in Občino Sevnica, razpisuje nove štip. za šolsko/študijsko leto 2009/2010 za pridobitev naslednjih poklicev:
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PROIZVODNJA – AVGUST 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – AVGUST 2009

KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 * 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 * 393 400 18 100 2 2

PB 3 KOEL 97 * 356 400 8 100 1 2

PB 4 KOEL 7 * 73 400 8 100 0 2

PB 5 KOEL 29 * 97 400 16 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

3.086.412 59 22

KRMELJ – Zadnjo sredo v mesecu avgustu je potekala v novi po-
slovno-stanovanjski zgradbi v Krmelju slovesna otvoritev no-
vih prostorov krmeljske pošte, ki pokriva območje s 429 gospo-
dinjstvi in opravlja vse vrste poštnih storitev. Pošta Slovenije 
je v novo pridobitev vložila 193.500 evrov. V novih prostorih, 

ki obsegajo 97 m2 površine, bosta uporabnikom poštnih stori-
tev na voljo dve sodobno opremljeni okenci za sprejem in izro-
čanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih storitev ter 34 po-
štnih predalov. V prostore pošte, kjer sta zaposleni dve osebi, 
je omogočen neoviran vstop tudi invalidom na vozičku. Nove 
poslovne prostore pošte v Krmelju sta otvorila  in predala na-
menu župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter direktor Pošte 
Slovenije, Poslovne enote Novo mesto, Cveto Sršen. Kulturni 
program so oblikovali učenci OŠ Krmelj, posebej za to prilo-
žnost pa sta na otvoritvi zapela in zaigrala, oblečena v naro-
dne noše, Amadeja in Emanuel z Goričkega. S. Radi

Pošta Krmelj v novih 
poslovnih prostorih

V Krmelju je potekala otvoritve novih poslovnih 
prostorov Pošte Slovenije. 

izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijske-
ga leta), iz katerega je možno izračunati povprečno oceno;

• kopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve stra-
ni hranilne knjižice;

• izjavo iz razpisne dokumentacije.

Prijave sprejema štipenditor – Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško. Vloge morajo biti v zapr-
tih ovojnicah in s priporočeno pošiljko poslane štipenditorju, 
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Osebna oddaja vlog 
ni možna. Na ovojnici mora biti razviden:
• polni naslov pošiljatelja in štipenditorja,
• pripis »JAVNI RAZPIS - ŠTIPENDIJE RŠS – NE ODPIRAJ«.

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopol-
nih vlog k dopolnitvi le-teh. 
Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oz. je tudi 
dopolnitev nepopolna, Komisija za štipendiranje vlogo s skle-
pom zavrže.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge Komisi-
ja za štipendiranje evidentira, vnese v zapisnik in vrne ne-
odprte na naslov pošiljatelja. V kolikor je zaradi nepravilno 
označene vloge, le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljate-
lju, jo Komisija za štipendiranje odpre, ugotovi pošiljatelja, 
nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij Posavske šti-
pendijske sheme lahko dobite na Regionalni razvojni agenci-
ji Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, kontaktna oseba: ga. Nataša 
Šterban Bezjak, vodja projekta, tel. 07 488 10 51 ali e-mail: 
natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

Rok za oddajo vlog
• 10. oktober 2009.

Višina štipendije
Vire financiranja opredeljuje Zakon o štipendiranju (ZŠtip, 
Ur. list RS 59/2007, 63/2007).

Višina štipendije znaša do 60% minimalne plače. Sredstva v vi-
šini 50% štipendije zagotovi štipenditor posredno preko Jav-
nega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, vendar naj-
več do 30% minimalne plače. Preostala sredstva zagotavlja 
delodajalec in/ali lokalna skupnost. Štipendije višje od 60 % 
minimalne plače se določijo z osnovno pogodbo oz. dodat-
kom k osnovni pogodbi, sredstva pa zagotavlja delodajalec. 
Višina štipendije se določa glede na razpoložljiva posredna 
sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Višina šti-
pendije se določi v skladu z 28. členom Pravilnika RŠS in je 
odvisna tudi od uspeha (povprečnih ocen) in kraja bivanja.

Postopek izbora
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo izvedeno v roku do 
31.10.2009.

Komisija za štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugoto-
vi, če predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 21. člena Pravilnika 
RŠS in jih posreduje delodajalcem glede na potrebe v obli-
ki seznama dijakov in študentov. Seznam vsebuje ime in pri-
imek kandidatov, naslov stalnega prebivališča in podatke o 
šolanju/študiju.

Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi de-
lodajalec izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu.
Delodajalec bo morebiti pripravljen sprejeti tudi štipendis-
ta, v kolikor gre za eno raven višje ali nižje ravni izobrazbe 
oz. ob utemeljeni obrazložitvi delodajalca sorodne smeri oz. 
poklica, kar pa se bo po končanem razpisu glede na prejete 
vloge preverjalo neposredno pri delodajalcu.

Pred izbiro lahko povabi delodajalec kandidata za podelitev 
štipendije na razgovor. Delodajalec potrdi izbor predlaganih 
štipendistov s strani Komisije za štipendiranje čimprej oz. 
najpozneje v 15 dneh po prejemu predloga.

Štipenditor na predlog Komisije za štipendiranje z odločbo 
obvesti vse kandidate za štipendijo iz RŠS, ki so podali vlo-
ge, o rešitvi vlog v roku 45 dni od datuma za oddajo vlog.
Pri izvajanju Posavske štipendijske shema bodo upoštevana 
načela enakih možnosti, zagotovljena bo enakost med spo-
loma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zako-
nodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti 
in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006). 

Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist po-
godbo o štipendiranju, s katero se opredelijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

TEŠANOVCI - V Tešanovcih v 
bližini Moravskih Toplic je 4. 
in 5. septembra potekala naj-
pomembnejša svetovna kme-
tijska prireditev, in sicer 56. 
svetovno prvenstvo v oranju, 
katerega se je udeležilo okoli 
30 tekmovalnih ekip iz skoraj 
celotnega sveta. Prireditev, ki 
se je odvijala na 206 hektarjih 
posestva skupine Panvita, je 
obiskalo več 10.000 obiskoval-
cev, vzporedno s tekmovanjem 
pa je potekal tudi Kmetijsko-
živilski sejem v Gornji Radgo-
ni. V sklopu prvenstva je bil or-
ganiziran tudi pester sejemski 
del ter različne demonstracije, 
predstavitve in pokušnje tradi-
cionalne gastronomije. V orga-
nizaciji Centra za podjetništvo 
in turizem Krško sta se na pri-
reditvi predstavili tudi občina 
Krško in Kostanjevica na Krki s 
promocijskim gradivom in ga-
stro-enološko ponudbo v deko-
raciji jesenskih motivov, veza-
nih na grozdje, vina, pekovske 
izdelke, suhe mesnine, buče in 
drugo.
 L.-M. Colarič Jakše

Tudi Posavci na svetovnem 
prvenstvu v oranju

Peter Špiler in Antonija Jankovič sta za goste pripravila 
ponudbo kulinarike in vin.

Nagrade ducatu inovatorjev

„Inovacija kot temeljni del 
razvoja in napredka je osnov-
no gonilo človeškega razvo-
ja, ki sega vse od pradavnine 
do današnjih dni,“ je na po-
delitvi nagrad v svojem raz-
mišljanju o pomenu inovacij, 
zanosti in raziskav za podje-
tja in razvoj družbe med dru-
gim povedal dekan Fakultete 
za energetiko prof. dr. Andrej 
Predin. Potek natečaja za 
najboljše inovacije je opisal 
direktor posavske GZS Darko 
Gorišek, nagrade pa sta po-
delila Kreutzeva in predse-
dnik upravnega odbora GZS 
OZ Posavje Rudolf Mlinarič.

Srebrni priznanji sta podelila 
samostojnemu inovatorju Ko-
nradu Ajstru iz Krške vasi za 
inovacijo termorotacijski ro-
tor na vsa tekoča goriva ter 

Tonetu Vogrinu, Borutu Li-
poglavšku in Branku Kosu iz 
podjetja INO Brežice za ro-
botsko celico za upogibanje 
pločevin. Bronasti priznanji 
so prejeli Mojca Brinovec, 
Božidar Resnik in Jože Le-
skovar iz podjetja Kostak za 

inovativno osveščanje mla-
dih ter Igor Avsec, Miro Ko-
stanjšek in Idriz Selimović 
iz podjetja Kanja Brege za 
inovativno rešitev vijačenja 
konstrukcij prometne signali-
zacije z bistveno nižjimi stro-
ški. Po dve diplomi za idejo 

sta dobila samostojna inova-
torja Evald Vodopivec iz Bre-
stanice (za hidravlično žele-
zniško progo – računalniško 
voden nagib za večjo hitrost 
vlakov ter za samonihalne za-
pornice za potoke in kanale) 
in Iso Basarić iz Bistrice ob 
Sotli (za konstrukcijo izolaci-
je in nosilca ter za konstruk-
cijo nosilca in akumulacije). 

Obe „srebrni“ inovaciji in Ka-
njina bronasta je posavska 
zbornica prijavila tudi na na-
cionalni izbor najboljših ino-
cvacij, katerega podelitev 
bo danes. Kot je uvodoma 
povedal direktor Gospodar-
ske zbornice Slovenije Samo 
Hribar Milič, je na natečaju 
za najboljše inovacije sode-
lovalo preko 500 podjetij. 
 P. Pavlovič

KRŠKO – Posavska območna gospodarska zbornica je 15. septembra pripravila vsakoletno podelitev pri-
znanj in nagrad za najboljše posavske inovacije v minulem letu. Med desetimi prijavami je ocenjevalna 
komisija pod vodstvom Jelke Kreutz podelila osem nagrad skupno 12 inovatorjem ter štirim podjetjem, 
tri inovacije pa so Posavje zastopale tudi na nacionalnem izboru najboljših inovacij. 

Nagrajeni posavski inovatorji

KRŠKO - Znanih je 30 finalistov izbora najboljših hitro rastočih 
slovenskih podjetij Gazela 2009, ki poteka pod okriljem časopi-
sne družbe Dnevnik, d. d. Izmed petih najboljših gazel v vsaki 
od šestih regij bo komisija z glasovanjem izbrala najboljše tri, 
ki se bodo v septembru in oktobru predstavile na izborih za re-
gijske gazele. Med regijskimi finalisti za dolenjsko-posavsko re-
gijo se je med novomeška podjetja Inpro, d.o.o., Loging, d.o.o., 
Mikrografija, d.o.o. in TPV, d.d. uvrstilo tudi podjetje iz Leskov-
ca pri Krškem - Metalika, d.o.o., katere ustanovitelj je Igor Arh. 
Izbor nominiranca za slovensko gazelo v dolenjsko-posavski re-
giji bo potekal 8. oktobra v Dolenjskih toplicah. Najboljše med 
hitro rastočimi bodo razglasili 22. oktobra.  S. V. 

Za gazelo tudi leskovška 
Metalika
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»Trditve, da je Sklad v letu 
2008 spreminjal naložbe-
no politiko, so neresnične,« 
pravi Strašek in dodaja: »Naš 
letni naložbeni načrt vedno 
upošteva v zakonskih in pod-
zakonskih aktih opredelje-
na pravila naložbene politi-
ke, pri tem pa ni nujno, da 
bi bil portfelj naložb vsako 
leto enak. Osnovno vodilo 
Skladu je namreč zagotovi-
tev donosnosti, ki je oprede-
ljena v Programu razgradnje 
iz leta 2004.« Strašek je pre-
pričan, da Upravni in Nadzor-
ni odbor sklada NEK še naprej 
uspešno sledita osnovnemu 
poslanstvu Sklada, to je zbi-
ranje sredstev za razgradnjo 
jedrske elektrarne v Krškem 
in za ravnanje z nizko in sre-
dnje radioaktivnimi odpadki.

Po podatkih Sklada se je nje-
gova tržna donosnost v prete-

klem letu res znižala za 11,83 
odstotka, kljub izredno neu-
godnim razmeram na finanč-
nih trgih pa je Sklad ustvaril 
kar 7,8 milijonov evrov pri-
hodkov iz financiranja. Pov-
prečna letna tržna donosnost 
Sklada je od leta 1998 in vse 
do konca leta 2008 znaša-

OKOLJE IN PROSTOR, GOSPODARSTVO

Lokalno partnerstvo Brežice 
dokazalo ARAO različne 
kriterije obravnavanja 

lokalnih partnerstev 
v Brežicah in Krškem!

Na septembrski 5. seji so člani Vodstvenega odbora skupaj 
s člani pododborov izrazili nezadovoljstvo s trenutnim sta-
njem v postopku umeščanja odlagališča NSRAO. Poglavitni 
cilj partnerstva od ustanovitve je bil seznaniti prebivalce ob-
čine Brežice o vseh problemih, povezanih z radioaktivnostjo 
in shranjevanjem teh odpadkov, ob tem pa preveriti družbe-
no sprejemljivost in pomagati državni Agenciji za radioaktiv-
ne odpadke (ARAO) najti primerno rešitev za trajno umesti-
tev nizko in srednje radioaktivnih odpadkov iz NEK v brežiški 
prostor. Zdaj pa LPB ugotavlja, da se potrjuje njihova do-
mneva, da jih ves čas vlečejo za nos. Največji dokaz temu je 
že osnovna pogodba o ustanovitvi lokalnih partnerstev, ki je 
prišla v roke LPB pred dnevi, kjer je v krški pogodbi zapisa-
no, da ga ustanavljajo za čas umeščanja, izgradnje, obrato-
vanja in razgradnje jedrskih objektov, v brežiški pogodbi pa 

je rok trajanja partnerstva določen le za čas umeščanja. Na 
seji so tudi potrdili novice, ki nakazujejo dvomljive in prire-
jene rezultate določenih študij, opravljenih na krški lokaciji 
ter da so tudi določene službe izdale zadržke do morebitne 
gradnje NSRAO na sedanji lokaciji v Krškem. Ob nestrinja-
nju krajanov v neposredni bližini nuklearke pa se postopki 
kljub vsemu nadaljujejo, v primeru brežiške Vrbine pa so jih 
ob negativni vodarski smernici takoj ustavili. Kolikor nam je 
znano, so na krški lokaciji podali negativne smernice tako dr-
žavni vodarji kot kmetijci. Vse skupaj poteka nekako v smi-
slu »psi lajajo, karavana gre dalje!« Doklej? Državi se to zna 
hudo maščevati, če ne prej, pa pri umeščanju NEK-bloka 2, 
v kolikor do tega sploh pride!

Kot izrednega pomena so člani vodstvenega odbora poudarili, 
da ne želijo tekmovalnosti s Krškim, in ponovili že javno izre-
čeno, da ne želijo nikomur nič vzeti, še najmanj SOSEDOM, 
da pa seveda pričakujejo in zahtevajo pošteno obravnavo in 
strokovne izsledke, ki bodo vodili k pošteni odškodnini zaradi 
negativnih vplivov v prostoru, na osnovi krogov (ne polkrogov, 
kot je sedaj določeno) , na kar že vse od začetka opozarjajo. 
 
Po predhodno predvideni lokaciji raziskovanja primernosti v 
Globokem, ko je civilna iniciativa dosegla, da so prekinili raz-
iskave, je občina ponudila lokacijo v brežiškem delu Vrbine v 
Krajevni skupnosti Šentlenart, a zdaj kaže, da je bila vse to 
le igra »velikih« v Ljubljani in Krškem. Predsednik LPB Pre-
skar meni, da je bila lokacija NSRAO že vseskozi tiho pred-
videna v krški občini. Kot je potrdil direktor ARAO Vladislav 
Krošelj, je res mikrolokacija bodočega odlagališča NSRAO v 
neposredni bližini NEK - torej v krški občini. Ob tem se že 
kar pogosto omenja tudi drugi blok oz. NEK 2, ki bo vezan 
na zdajšnji objekt in bodoče odlagališče v celovito jedrsko 
območje. Seja je tako postregla s številnimi medsebojnimi 
obtoževanji na relaciji Lokalno partnerstvo Brežice-ARAO 
ter s stopnjevanjem napetosti. Ob tem za prebivalce breži-
ške občine, ki s svojih pragov gledajo objekt NEK in bodoče-
ga odlagališča, le-to, kot vse kaže, ne bo prineslo toliko od-
škodnine, kot bi jim pripadala glede na ugotovljene vplive. 
Kljub določenim zagotovilom direktorja ARAO pa tudi breži-
ški župan Ivan Molan ostaja do določene mere skeptičen gle-
de poštenega in predvsem na strokovnih podlagah izbranega 
načina lokacije odlagališča, predvsem pa tudi poštenega po-
vračila po pogodbi za letošnje leto za raziskave v brežiškem 
delu Vrbine. Brežičani nikakor ne moremo razumeti, da kljub 
nasprotovanju najbližjih krajanov sedanji lokaciji raziskave 
tečejo nemoteno, v podobnem primeru so jih v Globokem in 
brežiški Vrbini nemudoma ustavili. Prav tako tamkajšnji pre-
bivalci ne morejo razumeti, kako se lahko vpliv morebitnega 
odlagališča in bližnje NEK konča na občinski meji.

Na seji pa so se partnerji vendarle dogovorili, da je lokalno 
partnerstvo kljub težavam vredno nadaljevati, ga vse-
binsko prenoviti in pripraviti na nadaljevanje tudi v Bre-
žicah. Prvi korak bo posvetovanje vseh partnerjev o pri-
hodnjih korakih pri brežiškem županu. Še bo zanimivo!

 Stane Preskar, Vodstveni odbor LPB

PRSTaN - Posavska regionalna stična točka za nevladne orga-
nizacije društvom, ustanovam in zasebnim zavodom iz občin 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica ter del-

no občine Bistrica ob Sotli vseskozi brezplačno nudi:

informiranje, pravno pomoč, svetovanje pri računovodstvu, 
podporo pri rednem delovanju in izvajanju projektov 

ter izobraževanja
Na voljo smo vam:
• v pisarni stične točke v Brežicah od ponedeljka do petka od 

8h do 15h, vsak zadnji četrtek v mesecu – 24.9.2009 pa tudi 
do 18h oz. po predhodnem dogovoru tudi drugače.

• in na info točkah:
 ◦ Krško - zadnji ponedeljek v mesecu – 28.9.2009 od 17h do 

18h v prostorih ZPM Krško (CKŽ 23, Krško)
 ◦ Sevnica - zadnji torek v mesecu – 29.9.2009 od 17h do 18h 

v prostorih Gasilskega doma Sevnica (Kvedrova c. 25, Sevnica)
 ◦ Radeče - zadnja sreda v mesecu - 30.9.2009 od 17h do 18h 

v prostorih bivšega hotela Jadran (Trg 1, Radeče)
 ◦ Kostanjevica na Krki - zadnji petek v mesecu - 25.9.2009 

od 17h do 18h v prostorih bivše pošte (Kambičev trg 5, Ko-
stanjevica na Krki)

V septembru pripravljamo tudi tečaj OSNOVE RAČUNALNIŠTVA ZA 
NVO. Začetek 24.9.2009 ob 17h, prijava do 22.9.2009 na 059/955-
046 ali 070/550-396 ali ales.urek@prstan.eu.

Posavska regionalna stična točka za NVO, Lokalna razvoj-
na fundacija Posavja Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, 
tel.:059/955-046, www.prstan.eu
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za ob-
dobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposo-
bljenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civil-
nega in socialnega dialoga.”

VA B I L O

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 
vas vabi na BREZPLAČNO delavnico z naslovom 

»Predstavitev razpisa za podjetnike 
v občini Brežice za leto 2009«

Delavnica bo v četrtek, 24.09.2009, ob 10. uri, 
v Mestni hiši Brežice, 

Cesta prvih borcev 22, Brežice

Izvajalec delavnice: Samo Stanič

Predviden čas trajanja delavnice: 1 uro in pol

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 
18.09.2009, na e-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si. 
Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni!

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
 Samo Stanič Prof. Vesna Savić 
 Področni svetovalec III v.d. direktorice

Udeleženci seje (foto: Davor Lipej)

BRESTANICA - Pred brestaniško veterinarsko postajo je 29. 
avgusta potekala krajša slovesnost ob 50-letnici delovanja 
postaje. Veterinarska služba v Brestanici deluje od 1. sep-
tembra 1959, kot direktorji ali vodje pa so jo vodili Karl 
Vrečer (1959-1963), mag. Miroslav Mikeln (1963-1974), 
Franc Rumpret (1974-1992), od leta 1992 pa Tomaž Cigler. 
Slovesnosti je sledila še pogostitev na brestaniškem ribniku.

Strašek: Sklad NEK dobro 
opravlja svoje poslanstvo
KRŠKO – V začetku meseca smo v slovenskih medijih lahko zasledili veliko kritičnih in nasprotujočih si in-
formacij o delovanju Sklada za financiranje razgradnje NE Krško in odlagališča radioaktivnih odpadkov, ki 
ima že vse od svoje ustanovitve leta 1994 sedež v Krškem. Kako je v resnici bilo s Skladom v lanskem letu 
in kakšni so pogoji poslovanja letos, smo povprašali kar Janka Straška, direktorja Sklada NEK.

la 6,05 odstotka, kar pome-
ni, da so za skoraj 2 odstotni 
točki presegli zahtevano mi-
nimalno donosnost, ki znaša 

4,29 odstotka. Tolikšne dono-
snosti v preteklosti ni bilo mo-
goče doseči le z naložbami v 
državne vrednostne papirje in 
depozite, zato je Sklad skla-
dno z načeli varnosti in razpr-
šenosti vključil tudi naložbe, 
ki na daljši rok prinašajo viš-
jo donosnost od zajamčene. 

Leto 2008 je bilo 
zaradi finančne in 
gospodarske kri-
ze svojevrstno in 
tudi neprimerljivo 
s prejšnjimi leti. 
Zmanjšana tržna 
donosnost skla-
da v lanskem letu 
je vmesni rezultat 
pri dolgoročni na-
ložbi, ki je lansko 
leto utrpela posle-
dice krize svetov-
nih finančnih trgov 
in ne napačne na-
ložbene politike, 
saj Sklad ni odpro-
dajal naložb, kate-
rih vrednost se je 
v letu 2008 zniža-
la, tako leta 2007 

kot tudi leta 2008 pa je do-
segel pomemben presežek 
prihodkov nad odhodki. Ta 
je v letu 2007 znašal 8,6 mi-
lijona evrov, v letu 2008 pa 
8,4 milijona evrov. Kot pra-
vi Strašek, je bilo poslovanje 
Sklada v letu 2008 gospodar-
no in zakonito. Pregledala 
ga je zunanja neodvisna re-
vizorska hiša, prav tako je 

bila opravljena notranja re-
vizija, predvsem pa Nadzorni 
odbor Sklada ni ugotovil no-
benih nezakonitosti oziroma 
kršitev, s čimer je 2. septem-
bra 2009 seznanil tudi Komi-
sijo za nadzor javnih financ 
v Državnem zboru RS.

V Skladu ugotavljajo, da se 
je konec letošnjega julija 
donosnost njihovih naložb 
obrnila navzgor in je dose-
gla stopnjo 2,77 % odstotka, 
direktor Strašek pa ponovno 
opozarja, da še vedno čaka-
jo, da Ministrstvo za gospo-
darstvo oziroma Vlada sprej-
meta njihov zaključni račun 
za poslovanje v letu 2008 ter 
finančni načrt in naložbeno 
politiko za leto 2009. 

»Nobena Vlada doslej ni tako 
pozno sprejemala teh doku-
mentov, brez katerih normal-
no delovanje Sklada ni mogo-
če,« pravi Strašek in dodaja, 
da poslovanje sklada zaradi 
dolgoročnega pomena njego-
vega poslanstva ne bi smelo 
biti podvrženo pritiskom vsa-
kodnevne politike. N.Č.

Bilančna vrednost portfelja Sklada NEK je ob koncu leta 
2008 znašala 136,2 milijonov evrov. V primerjavi z letom 
2007 je to sicer manj, vendar ne gre za učinke tekočega 
poslovanja v letu 2008, ampak za učinke spremenjenega 
vrednotenja po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o razčlenjevanju ter merjenju prihodkov in od-
hodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 120-
6090/2007). Skladno s pravilnikom je Sklad NEK spremenil 
zajem in obravnavo podatkov za leto 2008, zaradi različnih 
metod vrednotenja pa bilančna vrednost portfelja ni pri-
merljiva s preteklimi leti. Naložbena politika je oblikova-
na skladno z določili 10. člena Zakona o Skladu za financi-
ranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - B 
(ZSFR-B), kar vsako leto potrdi tudi Vlada RS. 

Janko Strašek
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Letošnji svetovni festival pra-
ženega krompirja, ki se je zvr-
stil že deveto leto zapored, se 
je začel že v petek, ko so pra-
žilci začeli prihajati v Rade-

če in je zanje, kakor je dejal 
predsednik Društva za prizna-
nje praženega krompirja kot 
samostojne jedi Stane Menart, 
pripravil sprejem župan občine 
Matjaž Han, ki jim je ob bo-
gato obloženi mizi in zabavno 
kulturnem programu dokazal, 
da so v mestu in občini dobro-
došli in da so pripravljeni na ta 
veseli in veličasten krompirjev 
dogodek. 
Uradno otvoritev 9. krompir-
jevega festivala je naznanil 
velik pok, tam, če se že „po-
krompiri“ - ob 13. uri, malo 
prej ali malo kasneje – nič ne 
de, krompirjevci pač niso ce-
pljeni na točnost, a nekaj drži 
kot pribito in obrazloži tudi to, 
zakaj imajo v znaku društvene 

zastave koloradskega hrošča: 
temu namreč je, tako kot čla-
nom društva, krompir najljub-
ša jed oziroma oboji brez nje-
ga ne morejo živeti! 
V nadaljevanju se je uradna 
otvoritev začela z društveno 
himno, za katero je spisal be-
sedilo Dušan Velkavrh, glasbe-
no podlago pa je pripravil sam 

Festival krompirja: Za 
domovino s praženim naprej!
RADEČE - Okoli 10.000 obiskovalcev je 5. septembra obiskalo Radeče, saj je tam potekal svetovni festival 
praženega krompirja, na katerem je pripravljalo krompirjeve jedi preko 50 ekip pražilcev na 70 različnih 
načinov! Zatorej se ni le pokrompirilo vreme, ki je bilo naklonjeno prireditvi na prostem, ampak so ob re-
kordnem številu obiskovalcev padli tudi vsi dosedanji t. i. krompirjevi rekordi, saj so pražilci pripravili 
kar preko tri tone praženega krompirja, v Radeče pa so prišle ekipe iz več kot desetih držav.

mojster Mojmir Sepe. S Pev-
skim zborom Mavrica z Vrhnike 
se jo je za to priložnost naučil 
in zapel radeški Moški pevski 
zbor in glasi tako:

PRAŽEN KROMPIR
Sladko je vince
in hladen je pir,
toda najboljši je
pražen krompir.
To ni ne maslo
ne sadje ne sir,
to je, prijatelji,
pražen krompir.
Vseh sort jedače
bolezni so vir,

nam trdno zdravje da
pražen krompir.
Tu smo se zbrali
in našli svoj mir

zdaj, ko nas združil je
pražen krompir.

In ne le po že navedenih krom-
pirjevih rekordih, ki so bili do-
seženi v Radečah, tudi samo 
prireditev je spremljal rekor-
den in pester kulturni program, 
ki so ga tekom dneva izvedle 
domače pevske zasedbe, Mo-
ški pevski zbor Jagnjenica, Me-
šani pevski zbor Radeče, Ljud-
ski pevci s Svibnega, pa učenci 
tamkajšnje glasbene in osnov-
ne šole, Gledališko društvo Ra-
deč, Mažorete RAP Radeče, pa 
Pihalni orkester radeških pa-
pirničarjev, prav tako domača 
Folklorna skupina Brusači, lju-
bljanska Folklorna skupina COF 
in Mavrično gledališče, Pevski 
zbor Mavrica z Vrhnike, Leseni 
rogisti iz Kresnic pri Litiji, go-
stujoči člani Kulturno umetni-
škega društva Zahumlje iz Črne 
gore, kar dva ansambla idr. 

Kakor je dejal krompirjev 
predsednik Menart za naš ča-
sopis, je bilo Društvo za pri-
znanje praženega krompirja 
kot samostojne jedi ustano-
vljeno na prelomu tisočletja, 

ko se je med udeleženci 
nekega sprejema, med 
katerimi je bil tudi po-
budnik za ustanovitev 
društva in prvi predse-
dnik Jure Lenard, raz-
vila razprava o tem, da 
je pražen krompir v pri-
merjavi z ostalimi jedmi 
neupravičeno na jedilni-
ku zapostavljen in da si 
zasluži, da ni zgolj prilo-
ga, temveč samostojna 
jed. Torej s ciljem pri-
vzdigniti pražen krompir 
med ostale glavne jedi, 
je društvo postajalo vse 
bolj številčno, pri čemer 
se morajo člani zaveza-
ti, da bodo bodisi na jav-
nem kraju ali v družbi, ki 

lahko to potrdi, vsaj enkrat na 
teden uživali pražen krompir, 
ob njem pa poljubno prilogo. 
Glede na to, da so člani pred 
obličjem krompirja vsi enaki, 
je njihova glavna naloga ljube-
zen do praženega krompirja in 
njegova promocija, prepove-
dano pa jim je mešati krom-

pirjeve teme s politiko ali po-
slom. 
Tudi sami pražilci se morajo 
na festivalu strogo držati de-
setih zapovedi. Najpomemb-
nejša med njimi je, da mora 
posamezna skupina pražilcev 
pripraviti pražen krompir iz 
najmanj 50 kg krompirja, le-
tega pa lahko začnejo razde-
ljevati obiskovalcem festivala 
šele po uradni otvoritvi in do-
govorjenem znaku ob 13. uri. 
Recept: na kakšen način, s ka-
terim dodatkom bodo pripra-
vili pražen krompir, pa morajo 
še preden začno le-tega pra-
žiti, oddati društvenemu arhi-
varju. Kar lepo število pražil-
cev pa je razmnožilo recepte 
tudi za obiskovalce. In ti so 
lahko okušali restan krompir, 
pripravljen na preko 70 na-
činov, med katerimi so so iz-
stopali z nekoliko eksotičnimi 
okusi, kot so denimo restan 
krompir z algami in drugimi 
dodatki. A kakor je bilo vide-

ti, so se obiskovalci najraje 
vračali h kotlom, kjer je bila 
krompirju dodana zaseka, če-
bula, slanina itd.
Prvi festival krompirja so v 
Društvu za priznanje praže-
nega krompirja kot samostoj-
ne jedi organizirali leta 2001 v 
Mokronogu, v naslednjih letih 

pa so se krompirjevi festivali 
zvrstili na na Ostrožnem (Me-
stna občina Celje), Podljube-
lju (Tržič), Dolgi vasi (Kočev-
je), Vipolžah (Brda), v Prilozju 

(Metlika), v Lipi (Beltinci), 
lani v Črni na Koroškem, iz le-
tošnjega radeškega prizorišča 
pa se krompirjev festival seli 
prihodnje leto v Ljubljano. S 
tem namenom sta na festivalu 
opravila primopredajo krom-
pirjeve zastave župan Han in 
podžupan Mestne občine Lju-
bljana Jani Möderndorfer.
Društveni pozdrav:„Za domo-
vino s praženim naprej!“
 Bojana Mavsar

Keramične spominske posodice za degustacijo so za to 
priložnost izdelali v Lončarstvu Kržan iz Zalok.

Daleč naokoli ni dišalo le po krompirju, temveč tudi po 
suhomesnatih izdelkih, ki jih je prodajal Jože Roštohar, 
sicer sevniški občinski svetnik.

Pražilci PD Lisca Sevnica

Stane Menart in Matjaž 
Han

Vsaka ekipa je olupila in prepra-
žila najmanj 50 kg krompirja.

Za pražilnimi posodami 
smo lahko opazili več 
moških kot žensk.

Točno število obiskovalcev krompirjevega festivala ni 
znano, tekom dne pa se naj bi jih zvrstilo blizu 10.000.

Srečanje duhovnikov novomeške škofije 
V cerkvi sve-
tega Jakoba 
v Kostanjevici 
na Krki je 26. 
avgusta pote-
kala t.i. reko-
lekcija oziro-
ma duhovna 
obnova du-
hovnikov no-
vomeške ško-
fije. Na tradicionalnem srečanju ob koncu počitnic in ob 
začetku novega pastoralnega leta se je zbralo preko 40 du-
hovnikov od 70, kolikor jih deluje v pastorali v škofiji Novo 
mesto. Najprej so se udeležili svete maše, na kateri je ma-
ševal škof msgr. Andrej Glavan, nato pa so odšli na družab-
no srečanje v Dom Stanka Leniča na Poljanah v Krakovskem 
gozdu.  P. P. 

Premestitve posavskih duhovnikov 
Celjska škofija - Dr. Karel GRŽAN, ki je v minulem letu do-
pustoval, je bil imenovan za župnika v Sladko Goro. Alfonz 
LAMPRET, župnik v Koprivnici, je odšel za duhovnega po-
močnika v Mozirje. Novomašnik Tomaž ŠOJČ postal kaplan v 
Brestanici in duhovni pomočnik v Koprivnici. Jože ŠPES, žu-
pnik v Brestanici, ima v soupravi tudi župnijo Koprivnica. Da-
vid ZAGORC, kaplan v Brestanici, je bil imenovan za kaplana 
stolne župnije sv. Danijela v Celju. Novomeška škofija - Vi-
cente Marcos JAPELJ, župnik v Tržišču, je bil imenovan za 
župnika župnije Čatež - Zaplaz. Slavko KIMOVEC, župnik v 
Čatež – Zaplazu, pa je prišel v Tržišče. Ljubljanska nadško-
fija - na našem območju ni bilo premestitev. 

Tik pred šolo še oratoriji 
V zadnjem po-
čitniškem te-
dnu je bizelj-
ski župnik 
Vlado Le-
skovar na Bi-
zeljskem in 
v Kapelah že 
tradicionalno 
pripravil ora-
torij pod na-
slovom Raču-
nam nate. 13 
animatorjev 
je poleg župnika in Andreje Špeljak ter njene družine skr-
belo za pestre aktivnosti 20 bizeljskih (na fotografiji, foto: 
B. S.) in 50 kapelskih udeležencev, slednjim so se pridružili 
tudi mladi iz Brežič in Artič. Njihovi dopoldnevi so bili pisa-
no obarvani, saj so skozi igro spoznavali življenje sv. Franči-
ška, o njem razmišljali v katehezi in ustvarjali po skupinah. 
V delavnicah so iz kamenčkov izdelovali podobe živali, otro-
ci so pisali o svoji prihodnosti, izdelovali so frančiškov križ 
ter se predajali tudi igram z žogo. Za zaključek so se Bize-
ljani podali na pohod k sv. Vidu oz. do kapelice župnika Špe-
liča, Kapelci pa v Olimje, v tamkajšnji samostan ter še k ča-
rovniški koči. (več na posavje.info) S. V. 

Kapelica na Špičku
Prvo septembrsko nedeljo je bil na 686 m Špičku, ki se raz-
teza med Pišecami in Bizeljskim, blagoslov kapelice z zvoni-
kom sv. Krištofa. Slovesnosti se je udeležilo preko 500 romar-
jev, mašno daritev z blagoslovom sta opravila bizeljski župnik 
Vlado Leskovar in kaplan na zdolski župniji Silvo Molan, (na 
fotografiji, za mikrofonom Dominik Kosi, foto: P. S.) pišeški 
župnik Tone 
Kolar se za-
radi bole-
zni ni mo-
gel udeležiti 
svečanega 
t r e n u t k a . 
Dogodek so 
obogatili pi-
šeški oktet 
in Cerkveni 
pevski zbor 
Pišece. Pred 
10 leti je na istem mestu postavil križ Franc Bonjaj, ki ima 
hišo v Podgorju. Od takrat je imel ob razpelu bizeljski žu-
pnik v maju vedno mašo, ki se jo je udeležilo lepo število 
romarjev. Med njimi tudi Dominik Kosi z Bojsnega, ki je bil 
17 let voznik dializnim bolnikom. V zahvalo za srečno pre-
vožene kilometre je želel postaviti neko znamenje. Dobil je 
soglasje lastnice parcele družine Maček, ki prebiva v Argen-
tini, dovoljenje na brežiški upravni enoti, zadnjo nedeljo v 
juniju pa so naredili temelje. „Bil bi vesel, da se ta tradicija 
romanja prvo septembrsko nedeljo na Špičku nadaljuje, da 
bi se k zvoniku zatekali vsi tisti, ki potrebujejo pomoč. Tudi 
bizeljski župnik je v pridigi dejal - Kdor bo potegnil za vrv 
zvona in pozvonil ter si nekaj zaželel, se mu bo želja prav 
gotovo izpolnila,“ je dejal Kosi, ki je poskrbel za pogosti-
tev, domači glasbeniki pa tudi za dobro razpoloženje. (več 
na www.posavje.info) 
 Pripravlja: Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ
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Tokrat smo strnili nekaj zanimivosti glede pome-
na in vloge kemične analize tal, ki jo s pridom lahko 
uporabljajo predvsem tisti, ki se odločajo za strokov-
no gnojenje z organskimi in mineralnimi gnojili. Kaj z 
analizo ugotavljamo in kako le-ta poteka, boste izvede-
li v nadaljevanju.

Zdaj, ob zaključku rastne dobe, po spravilu pridelkov 
z njiv in vrtov, je namreč primeren čas za odvzem vzorcev 
tal, da ugotovimo stanje v tleh. Rastlina črpa hranila iz tal 
in zato je pomembno, kaj le – ta vsebujejo. Na podlagi re-
akcije tal in vsebnosti posameznih hranil se odločamo za 
izbiro rastlin in nadaljnje gnojenje. S kemično analizo tal 
pridobimo osnovne podatke o vrednosti reakcije tal ali 
tako imenovano pH vrednost, količino rastlinam dosto-
pnega fosforja in kalija v tleh. Na posebno zahtevo se z 
analizami določi organsko snov v tleh, dostopni magnezij 
in tekstura tal. Zahtevnejše analize pa poleg naštetega dajo 
podatek tudi za skupna hranila, težke kovine in vrednost 
mineraliziranega dušika. Z analizo ugotovimo tudi potrebo 
po apnenju.

Že z osnovno kemično analizo se izognemo gnojenju 
»na pamet« in glede na reakcijo tal izberemo rastline, ki 
uspevajo v določenem pH območju. Za Slovenijo velja, da je 
povprečna reakcija tal (pH) med 5,5 do 6,5; kar tla uvršča 
med zmerno kisla tla. Prav od različnih pH vrednostih tal, 
je dostopnost posameznih hranil večja ali manjša.

Za boljšo predstavo si lahko nekaj primerov idealnih 
ph-vrednosti ogledate v tabeli 2 na koncu prispevka.

Rastlinam v največji meri ustrezajo nevtralna ali zmer-
no kisla tla; seveda pa obstajajo rastline, ki uspevajo bodisi 
v kislih tleh bodisi jim ustrezajo alkalna; torej bazična tla z 
višjo vsebnostjo kalcija.

Če je kemična reakcija tal nizka, je fosfor močno vezan 
in ni dostopen rastlini. Prav tako se kaže pomanjkanje bora 
v kislih in vlažnih tleh, kjer je  pH reakcija pod 5 ali v apnen-
častih tleh, kjer je preveč kalcija. V alkalnih tleh, kjer je več  
kalcija, je moten sprejem železa, kar se kaže v bledici listov. 
Če pa je v tleh preveč kalija, je oviran sprejem magnezija 
in kalcija, kar lahko privede do pojava fizioloških bolezni 
plodov sadnih rastlin ali sušenja pecljevine pri vinski trti.

Postopek odvzema:
Hranila v tleh niso enakomerno razporejena, zato je 

potrebno iz vsake posamezne, po talnih lastnosti in nači-
nu izkoriščanja izenačene parcele, odvzeti vsaj 20 posa-
meznih vzorčkov. Te vzorčke nato premešamo, da dobimo 
povprečni vzorec, ki naj tehta približno 0,5 – 1 kg. Posame-
zna parcela ne sme biti večja kot 2 ha. Vzorcev ne jemljemo 
iz robov parcele. Ko jemljemo vzorce tal, le – ta naj ne bodo 
prevlažna, saj je v tem primeru zemlja mazava; počakamo, 
da se tla primerno osušijo.

Vzorčimo s sondami, svedri in cilindri, lahko pa upo-
rabimo tudi lopato štiharico. Za orna njivska ali vrtna tla 
vzorčimo do globine 25 – 30 cm, za travinje do 10 cm glo-
boko, pri sadovnjaku in vinogradu vzorčimo najprej do 
globine 30 cm in nato še od 30 – 60 cm globoko.

Če uporabimo lopato štiharico, izkopljemo 25 – 30 cm 
globoko kvadratno jamo z eno navpično steno, od katere 
odrežemo enakomerno debelo plast zemlje. Vzorčenje s 
sondami je enostavneje, saj sondo potisnemo v zemljo 
do označene globine, zavrtimo v smeri urinega kazalca za 
360 °, izvlečemo in z izvijačem postrgamo vsebino utora. 
Sonda ima označene različne globine odvzema.

Povprečne vzorce pakiramo v posebne papirnate pla-
stificirane vrečke, lahko v čiste platnene vrečke ali kar-
tonaste škatle; lahko pa uporabimo tudi 2 - kilogramske 
plastične vrečke, ki jih običajno uporabimo za shranjeva-
nje živil v zamrzovalniku. Vsak vzorec moramo opremiti z 
osebnimi podatki (ime in priimek ter naslov), navedemo 
številko parcele in katastrsko občino, globino odvzema ter 
rastline v preteklem letu. Podatke napišemo na karton, ki 
ga vstavimo v vrečko z vzorcem, še enega pa pritrdimo na 
vrečko. Tako opremljen vzorec je pripravljen na analizo, ki 
jo opravljajo institucije kot so šole, fakultete, kmetijski za-
vodi in inštituti.

Komu koristi kemična analiza tal?
Pridelovalci, ki so vključeni v integrirano pridelavo sad-

ja in zelenjave in želijo pridobiti subvencije, morajo ana-
lizirati zemljo za pridelavo na prostem vsake štiri leta, za 
pridelavo v zaščitenih prostorih pa vsaki dve leti.

Analizo tal priporočamo tudi vrtičkarjem ali tistim, ki 
obnavljajo ali načrtujejo okrasne vrtove. Tudi okrasne ra-
stline preferirajo v različnem pH območju. Reakcija tal je 
pomembna tudi za delovanje talnih organizmov, zlasti mi-
kroorganizmov in deževnikov, ki poleg organske snovi raz-
grajujejo tudi  ostanke fitofarmecevtskih sredstev.

Z analizo tal bo ugotovljeno stanje v tleh, na podlagi ka-
terega boste izbrali rastline, določili odmerek gnojila glede 
na razred založenosti tal in na ta način pripomogli k zmanj-
šani porabi sredstev za zatiranje škodljivcev in bolezni. 

Romana Špes, 
dipl. ing. agronomije in hortikulture

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Zanimivosti glede analize tal

zopet smo skupaj! Zgodba izbora Najlepši 
vrt in balkon Posavja 2009 je zgodba vseh 
sodelujočih, ki živijo s cvetjem in naravo, a 
hkrati tudi vaša zgodba, saj nam večkrat 
pravite, da se lahko v marsikateri izmed 
njihovih poti tudi sami prepoznate. Kdo so 
ljudje, ki ustvarjajo za pogled in počutje pri-
jetne kotičke na vrtovih in balkonih? V tej 
številki lahko zopet najdete nekaj kratkih 
predstavitev. 

Večkrat slišimo govoriti o kemični anali-
zi tal in takrat se mnogi sprašujemo, zakaj 
pravzaprav gre. V nadaljevanju sledi prispe-
vek, ki ga je pripravila Romana Špes, v ka-
terem boste spoznali osnovne pojme in zna-
čilnosti kemične analize. Marsikdo se zateče 
k takšnim analizam, ko želi bolje izkoristiti 
danosti svoje okolice, bodisi za okrasni, zele-
njavni ali sadni vrt. 

Tudi v oktobru bomo brali o udeležencih 
našega izbora. Ob novih zgodbah, ki vam 
bodo popestrile te jesensko obarvane dni, 
pa bomo spoznali tudi merila, ki jih komisija 
upošteva pri ocenjevanju in pokukali v zaku-
lisje priprav na veliko zaključno prireditev 
izbora Najlepši vrt in balkon Posavja 2009.

Naj vam gredo vsi opravki čudovito od 
rok, dnevi pa naj imajo dovolj ur, da boste 
vse postorili. Do naslednjič - cvetoč pozdrav!

Uredništvo

Drage ljubiteljice  
in ljubitelji cvetja,

pH stopnja kislosti
Več kot 7,2 alkalna tla
6,8 – 7,2 nevtralna tla
5,6 – 6,7 zmerno kisla tla
4,5 -5,5 kisla tla
manj kot 4,5 zelo kisla tla

Tabela 1:
Kakšna so tla glede na 

vsebnost ph.

Tabela 2: idealna pH vrednost za najpogostejše 
vrtnine in sadne kulture 

(Tehnološka navodila, 2007).

VRTNINE 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
česen
lubENIca
bElušI
pesa
bazIlIka
artičoka in kardij
korenček
cvetača
ohrovt
kumaRa
čebula
fižol
bob
jagoda
komarček
endivija in solata
jajčevec
melona
papRIka
krompir
grah
paradižnik
peteršilj
radič
redkvica
zElENa
špinača
buča in bučke
sadne kulture 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
aktinidija (kivi)
agrumi
jablana
oljka
hruška
breskev
vinska trta
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● krovstvo, kleparstvo in vzdrževanje objektov
● hidro, termo in zvočne izolacije
● izdelava nadstrešnic, brunaric in vrtnih ut
● suhomontaža

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Ivan Hribšek s.p.

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

VRTNARSTVO IN UREJANJA

Marija Žigič s.p.

• Prodaja okrasnega drevja 
in grmičevja 

ter raznih cipres
• Svetovanje in urejanje

Zaloke pri Smedniku, 8274 Raka
GSM: 041/564-621

Milena Remih
Pred 27 leti se je iz okolice Podčetrtka v zeleno idilo Gorenjega Leskovca pri Blanci priselila 
Milena. Iz besed in gest človek hitro zaključi, da Milena kipi od življenske moči in optimizma: 
„Človek zmore ogromno stvari! V življenju  moraš iskati iskrice dobrega v vsem, kajne?“ In nje-
na energija je kar nalezljiva! Ko odkrivamo zgodbe njenega življenja, je na vsakem koncu veliko 
ljubezni do otrok, družine, hiše, cvetja, narave. Ko sta si z možem ravno začela graditi topel 
dom, je prišla nenadna moževa smrt in mlada mamica dveh otrok si je obljubila, da bo iztisnila 
vse atome moči, da bo zmogla vse preizkušnje. Ob pogledu na njen dom in njene drage, je ja-
sno, da ji je uspelo. Milena, ki je bila zaposlena v Lisci, že zjutraj naredi obhod okoli svojih rožic 
in jim kaj lepega zašepeta. Je ljubiteljica vseh barv, ki jo navdajajo z veseljem, še posebej lepo pa 
ji uspevajo bršljanke. Na mamino delavnost in zagnanost sta ponosna tudi danes 25-letni sin in 
27-letna hčerka, na katera je Milena uspela prenesti ljubezen do urejene okolice in cvetja. Poleg 
cvetja je še veliko malih stvari, ki prinašajo veselje: „Včasih se zberemo, pride tudi moja tašča, 
in radi zapojemo pesmi, stare pesmi, ki jih danes malokdo še pozna, so pa res izjemno lepe.“ 

Gabrijela Leskošek
Gabrijela, ki se je v osrčje Mrzle Planine priselila iz Gorenjega Leskovca, pravi, da ji je lepa prav 
vsaka roža, tudi travniška. No, ni ravno ljubiteljica kaktusov, je pa zato nad njimi navdušena 
ena izmed njenih dveh hčera. Izmed barv so Gabrijeli najbolj všeč roza, rdeča in zelena – prav 
takšne je najti tudi med njenimi cvetlicami. Ob trenutkih, ko jo prevzame žalost, se sprehodi 
do svojih bršljank, nageljnov ter ostalih cvetlic in ob pogledu nanje takoj postane boljše volje. 
Poleg rož, ki jih večinoma razmnožuje 
sama, skrbi še za kmetijo, zelenjavni vrt 
in vinograd, pri čemer ji pomagajo sin, 
hčerki in mož. Gabrijela pravi, da ima 
tudi mož občutek za delo z rožami, vča-
sih jo menda celo nagovarja, naj posadi 
še kakšno več! „Res bi težko izbrala, 
katere rože so mi najbolj blizu. Vse so 
moje, vse so naše. Brez njih bi bilo pu-
sto, hiša pa nekako prazna. Povsod se 
mi smejijo in jaz se jim nasmejim nazaj,“ 
pove Gabrijela in nas popelje okoli hiše, 
kjer že načrtuje nove gredice. 

Justina Barbic 
Justini iz Gorice pri Leskovcu v šali pravijo kar „goriški vrtnar“, saj sta njen balkon in 
okolica hiše vedno polni cvetja. Justina je odraščala v Črešnjicah, doma so imeli veliko 
kmetijo, pri kateri staršem pomaga tudi danes. Če človek odrašča z zemljo, znanje pre-
naša tudi na rože, potrdi Justina: „Seveda to znanje pomaga, naravo vztrajno spremljaš 
skozi leta in se ji znaš prilagoditi, da rastline uspevajo.“ Justino poleg tega, da zna 
poprijeti za vsako delo, žene tudi velika radovednost na vseh področjih, tako ji ni bilo 
nikoli težko vprašati, kako naj nekaj naredi, da bo rezultat kar najlepši. Iz hiše Barbiče-
vih pogosto omamno diši po pecivu in piškotih, saj je peka, poleg skrbi za rože, še eno 
veselje Justine, mame 22-letne hčerke in 23-letnega sina.“Živahne, žive barve!“ vzklikne 
Justina, ko jo povprašamo po najljubših barvnih odtenkih cvetja. Tudi surfinije, ki jim 
zaradi košatosti kar ni videti konca, morajo biti živih barv, pravi. Dan je prekratek za 
vsa opravila, a Justina doda: „Lahko delam cel dan na kmetiji, potem še v vinogradu, 
urejam kaj po hiši, ampak nikoli ne pozabim na rože – tudi če sem ob polnoči še zunaj, 
so vredne vsega truda.“

Ivanka Hanacek
Ivanka iz Orehovega je ljubezen do rož 
prevzela od svoje mame. Ko se spomni 
na dom, prikliče v spomin čudovite mami-
ne primule, ki so krasile kmečko hišo na 
Okroglicah, kjer so prej živeli. Sicer pa so 
Ivanki izredno všeč hortenzije, ki jih vzgaja 
kar sama, vse pa se je začelo s sosedino 
sadiko – od takrat so hortenzije kraljice 
Ivankinega vrta: „Samo modra barva hor-
tenzij mi ni posebno všeč, ostale pa me 
navdušujejo!“ V Orehovo, kjer živi z mo-
žem že 43 let, se je priselila zaradi služ-
be, ki jo je dobila v Lisci kot šivilja. Mati 
dveh otrok je ljubezen do cvetja uspešno 
prenesla na svojo hčerko, pri zalivanju rož 
pa Ivanki rad priskoči na pomoč tudi mož. 
Njena najljubša tema za pogovor s prijate-
ljicami in sosedami so ravno rože. »Skrbeti 
za svoje rože mi je v veliko veselje, saj se 
ob tem zelo sprostim, pa tudi hiša izgleda lepše, če je obdana z njimi. Mož mi včasih 
potarna, da je rožic že malce preveč, a me vsakič znova premami pisani svet cvetlic, in 
ne morem si kaj, da jih ne bi vsako leto spet posadila v velikem številu.«

Branko Bozicnik
Že od leta 2000, odkar se je družina 
Božičnik priselila na Lukovec nad Bo-
štanjem, okolica njihove hiše vabi po-
glede od blizu in daleč. Branka, ki se 
poklicno ukvarja z obdelovanjem lesa, 
z ženo povezuje tudi velika ljubezen 
do narave in rož. Odkar je žena zbo-
lela, Branko nadaljuje njeno delo in to 
več kot uspešno, saj na vrtu Božičnikovih najdete ogromno različnih rastlinskih vrst, 
Branko pa je skozi čas postal pravi poznavalec, ki ves čas nekaj spreminja, dodaja in 
raziskuje, da bi bilo sobivanje živali, človeka in rastlin kar najlepše. Ko Branka prosimo, 
naj izbere svojo najljubšo cvetlico, se nasmehne: „Če se moram odločiti, bo to rhododen-
dron. Hja, pa srčki, rože naših babic, so simpatični, pa azaleje, kepice, bogenvilija, veste 
kaj, prav vsaka ima zame svoj čar!“ Na vrtu zavonjamo sivko in Branko pojasni, da imajo 
dišavnice posebno mesto na vrtu. „Dišavnice z malo previdnosti lepo uspevajo in večkrat 
pomislim, kako zelo se je mikroklima spremenila, da toliko različnih mediteranskih vrst 
uspeva pri nas.“ Priznava, da je zahteven kupec v vrtnarijah, saj se mu zdi pomembno, 
kako z rožami delajo že od semena ali sadike. “Vrt me res osrečuje in odkar je sin prevzel 
večji del posla, mi ostaja več časa za ustvarjanje. In tako na poseben način širim tudi 
veselje med vsemi, ki jih imam rad.“
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Cene Modrega abonmaja od 45 € (za študente) oz. 60 € dalje! 
Cena Rumenega abonmaja 25 €, spremljevalec 15 €. Dodatni popust M + R abonma: 5 €
Predstave MODREGA ABONMAJA bodo ob petkih in/ali sobotah ob 19.30 uri.
Predstave RUMENEGA ABONMAJA bodo ob torkih in/ali četrtkih ob 17. ali 18. uri. 
Namenjene so otrokom od 3. oz. 4. leta starosti dalje. Vstopnice za ostale obiskoval-
ce in spremljevalce bodo v prodaji uro pred predstavo.

Ugodnosti za abonente: Cena vstopnice Modrega abonmaja za izven bo v redni prodaji 
od 15 do 20 €. Z nakupom Modrega abonmaja prihranite 20 % vrednosti vstopnic. Cena 
vstopnice Rumenega abonmaja za izven bo v redni prodaji od 5 do 6 € tako za otroke kot 
za spremljevalce. Z nakupom Otroškega abonmaja prihranite do 20 % vrednosti vstopnic 
iz redne prodaje, spremljevalec pa ima z nakupom abonmaja 40 % popust. Ostale ugo-
dnosti: stalni sedež skozi vso sezono in prejemanje brezplačnega mesečnega programa 
na dom, prednost pri rezervacijah (omejenega števila) sedežev predstav za izven. Abo-
nmajska vstopnica je prenosljiva, z izjemo študentske, ki ni prenosljiva in je namenjena 
samo dijakom in študentom. Invalidi na vozičkih imajo brezplačen ogled naših predstav.

• za dosedanje abonente, ki želijo potrditi/obnoviti svoje abonmajske sedeže –
od ponedeljka, 21. 9., do četrtka, 24. 9. 2009, med 11. in 17. uro

• za nove abonente - od petka, 25. 9., do torka, 30. 9. 2009, med 11. in 17. uro
ter od 1. 10. do 12. 10. 2009 med 10. in 12. uro ter 15. in 17. uro.

VPIS ABONMAJEV
ZA SEZONO 2009/10

od 21.9. do 12.10., v upravi KDK 
www.kd-krsko.si  info@kd-krsko.si

 07 488 01 90

MODRI ABONMA

• ŽIVLJENJE PODEŽELSKIH PLEJBOJEV 
PO DRUGI SVETOVNI VOJNI ali TUJE 
HOČEMO, SVOJEGA NE DAMO – SNG 
Drama Ljubljana

• VESELA VDOVA – SNG Opera in balet 
Ljubljana

• GOSPA MINISTRICA - SNG Nova Gorica in 
Gledališče Koper

• BLAZNO RESNO O SEKSU – Prešernovo 
gledališče Kranj

• PERPETUUM JAZZILE, koncert
• CHICCHIGNOLA – Gledališče Koper

RUMENI ABONMA

• MALI KAKADU - Kulturni zavod KULT
• PICKO IN PACKO – SNG Opera in balet 

Ljubljana
• KAKO SE KUHA PRAVLJICA O RDEČI 

KAPICI – Lutkovno gledališče Velenje
• KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO – 

Lutkovno gledališče Ljubljana
• MALA MORSKA DEKLICA - Mini teater 

Ljubljana
• GRDI RAČEK - Mini teater Ljubljana

Z branjem svoje poezije 
so se tako predstavili Ákos 
Győrffy z Madžarske, Fabia-
no Alborgehtti iz Italije, Bol-
garka Milena Lilova in Bas 
Belleman iz Nizozemske. 
Vsakega literarnega ustvar-
jalca je kar lepemu številu 
zbranih obiskovalcev pred-
stavil moderator Študentske 
založbe Dušan Šarotar, pri-

sotne pa je v imenu organiza-
torjev prireditve, to je krške 
izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti in Valva-
sorjeve knjižnice Krško, poz-
dravila direktorica Polona 
Brenčič. Kot je poudaril Du-
šan Šarotar, so Dnevi poezije 
in vina v Medani, ki so se le-
tos v zadnjem tednu avgusta 
zvrstili že 15. leto zapored, 
ena izmed najpomembnej-
ših evropskih srečanj pesni-
kov srednje generacije. Uvod 
v samo prireditev so turneje 
gostujočih pesnikov po šestih 
slovenskih mestih, poimeno-
vane Medana pred Medano, 
kjer se z branjem lastne po-
ezije pesniki predstavijo ob-
činstvu. In Krško je tokrat 
gostilo Medano pred Medano 
že drugo leto zapored in je 
eno izmed šestih slovenskih 
mest, ki ji je zaupana ta li-
terarna prireditev. 
 Bojana Mavsar

Medana pred 
Medano

Gostujoči pesniki

Vse prisotne je uvodoma poz-
dravil predsednik Zveze kultur-
nih društev Sevnica Jože No-
vak. Akademski slikar Alojz 
Konec, idejni oče likovne kolo-
nije in umetniški vodja Arspek-
te, je spregovoril o poteku le-
tošnje likovne kolonije, nato 
je predstavil postavitev likov-
nih del na sami razstavi, med 
katerimi je tudi veličastno in 
zanimivo kiparsko delo Petra 
Veneta. Z izbranimi besedami 
je nove razstavne prostore na 
sevniškem gradu uradno odprl 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Županovemu govoru 
je sledil še drugi del kulturne-
ga programa, ki sta ga z ubra-
nim glasbenim nastopom pri-
pravila Zoran Košir na kitari in 
pevka Carmen, nato so si šte-
vilni obiskovalci ogledali dela, 
ki so nastala na letošnji dvo-
dnevni, jubilejni likovni kolo-
niji Arspekta. Razstava, ki je 
odprta do konca meseca sep-
tembra, se deli na dva dela - 
na abstraktni in figuralni del. 

Mladima umetnikoma je sku-
pno, da sta se začela glasbe-
no opismenjevati v krški Glas-
beni šoli, Škrbić na marimbi in 
Koretičeva na flavti. Po uspe-
šno zaključenem nižjem glas-
benem izobraževanju v doma-
čem kraju tudi oba nadaljujeta 
s študijem glasbe. Z nastopi, 
tako samostojnimi kot skupin-
skimi, ostajata zvesta doma-
čemu kraju, saj lahko mladi-
ma umetnikoma prisluhnemo 
na različnih prireditvah, oba 
pa sta tudi člana krškega Pi-
halnega orkestra in Simfonič-
nega orkestra Glasbene šole 
Krško. Ob tem 19–letno Anjo 

Nova galerija in otvoritev 
razstave z Arspekte
SEVNICA – Prvi četrtek v mesecu septembru je potekalo v zahodnem delu drugega nad-
stropja sevniškega gradu odprtje nove razstavne galerije z razstavo del, nastalih na le-
tošnji jubilejni, 10. likovni koloniji Arspekta. 

Predstavljenih je 53 del, in si-
cer po eno najboljše delo vsa-
kega udeleženca letošnje li-
kovne kolonije, ki je potekala 
v grajskem parku in njegovi 
bližnji okolici. Uradni otvoritvi 
nove galerije in razstave je sle-
dil v dvorani Alberta Felicijana 
še ogled dokumentarnega fil-

ma o vseh dosedanjih likovnih 
kolonijah Arspekte avtorja To-
maža Pavkoviča, v atriju sev-
niškega gradu pa so bile pred-
stavljene nekatere fotografije 
iz bogatega fotografskega opu-
sa preteklih Arspekt fotografa 
Ljuba Motoreta. 
 S. Radi, foto: L. M.

Na Gradu Sevnica je potekala otvoritev nove razstavne 
galerije z razstavo del, nastalih na letošnji jubilejni, 
10. likovni koloniji Arspekta.

KRŠKO – Kot ena izmed šti-
rih letošnjih prireditev, ki 
potekajo pod naslovom Po-
letni večeri v parku, se je 
25. avgusta pod večer zvr-
stila Medana pred Medano, 
mednarodni kulturni pro-
jekt, znan tudi kot Dnevi 
poezije in vina. Na njej so 
ob koncertu kvarteta kla-
rinetov ClariFour gostovali 
štirje izmed skupno 24 na 
Medani sodelujočih literar-
nih ustvarjalcev.

Anin glasbeni večer
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem je 4. septembra pod ve-
čer izzvenel tretji od štirih Aninih glasbenih večerov, na katerem sta se zbranim obisko-
valcem z instrumentalno- vokalnim nastopom predstavila domačina, marimbist Aristel 
Škrbić ter vokalista Anja Koretič iz Krškega.

Koretič srečujemo 
tudi kot literarno 
ustvarjalko in vo-
kalistko. Na tokra-
tnem Aninem veče-
ru je zapela lastno 
skladbo z naslo-
vom Elegy, mladi, 
šele 15-letni moj-
ster marimbe, pa 
je zaigral Bacho-
vo skladbo Prva 
čelo suita in prav 
tako lastno kompozicijo Sui-
ta za marimbo. Sicer pa Ani-
ni glasbeni večeri (po štirje na 
sezono) letos potekajo še sed-
mo leto zapored v organizaci-

ji Kulturnega društva Leskovec 
pri Krškem, pri katerem vodi 
projekt Darja Hrastelj, in le-
skovškega župnijskega urada.
 B. Mavsar

Aristel Škrbić in Anja Koretič med 
nastopom

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

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

JURE TORI & 
EWALD OBERLEITNER
koncert dua harmonike in kontrabasa
petek,25.9., ob 20. uri, Klub KDK

Knjiga o bambusu je proza visokih estetskih kvalitet, 
polna intuitivnih življenjskih modrosti, spretno pre-
pletenih z zgodbo in samim jezikom. Je ena tistih kn-
jig,  ki jih je potrebno brati počasi, da lahko vpijemo 
vso svetlobo, ki jo ponuja. Zgodba, postavljena v čas 
japonskih samurajev, šogunov in zenovskih modrecev, 
bralcu odkriva tiste temeljne dileme posameznika, ki 
ostajajo nespremenjene v vseh časih, tudi današnjem, 
in nas vodi skozi ljubezen in sovraštvo, hrepenenje in 
notranji nemir, oblast in ponižnost. Je tiha v svoji glo-

boki lepoti, a glasna s sporočili. Je pripoved o učenju življenja in najdevanju 
modrosti, tiste modrosti, ki se zaveda, da moramo vse odgovore na lastna 
vprašanja najti v sebi in da je edini čas, ki ga živimo, tukaj in zdaj ter da je vse 
prav tako, kot je.

KNJIGA O BAMBUSU
Vladimir Bajac
333 strani

Abesinec je zgodovinsko-pustolovski roman, ki se 
dogaja ob koncu 17. in na začetku 18. stol. v Egiptu, 
Etiopiji in Franciji. Glavni junak je zdravilec-zeliščar 
Jean Baptiste Poncet, zdravnik v arabskem svetu, ki 
po spletu naključij postane skrivni francoski odpo-
slanec v Etiopiji. Cilj njegove misije je utiranje poti 
francoski diplomaciji v skrivnostni svet etiopskega 
neguša (etiopskega kralja) in odpiranje vrat jezuitom, 
ki poskušajo pokatoličaniti etiopske kristjane. Toda 
Poncet ni diplomat in tudi ne z mesijansko vnemo 

prežet vernik, zato se zadeve obrnejo krepko po svoje. Pa tudi, na tvegano 
misijo do Etiopije in naprej v Versailles ga vodi bolj gonilna sila nežne ljubezni 
do veleposlanikove hčere kot pa vdanost do kralja ali papeža. Roman, začinjen s 
času primerno uglajenostjo in odišavljen z vzhodnjaško trgovino, je sproščeno, 
tekoče in nadvse zabavno branje, polno hudomušnih prigod.

ABESINEC
Jean Cristophe Rufin
645 strani

Beremo skupaj

Priporočamo tudi: 
PAPEŽINJA IVANA, Donna Woolfolk Cross  KRALJICA SANJ, Chitra 

Banerjee Divakaruni  PALOMAR, Italo Calvino  GLAS, Aleksij Kobal

Na spletu že v sredo!
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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KRVODAJALSKA AKCIJA - 
Darujmo kri, rešujmo življenja

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo 
zdravilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, 
preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To 

omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju 
lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo 

je odsev človečnost, ki temelji na načelih 
prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti.

Vsi, ki želite pomagati, lahko darujete kri, če 
izpolnjujete osnovne pogoje za krvodajalca. 

Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 
let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko 
dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece.

Območno združenje Rdečega križa Brežice v 
sodelovanju z RKS IN ZZTM Ljubljana organizira 

krvodajalsko akcijo v

ponedeljek, 21. septembra 2009 
od 10.00 -15.00 ure

in
torek, 22. septembra 2009

od 8.00 -12.00 ure

v EKONOMSKI ŠOLI BREŽICE
- Bizeljska cesta 45

Prijazno vabljeni!

Darujmo kri, rešujmo življenja!

Ali ste vedeli?
Dnevno v Sloveniji potrebujemo 400 krvodajalcev, da 

rešimo življenja bolnikov in ponesrečencev,
ki nujno potrebujejo kri.

BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je na razpisu za sofinan-
ciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in reševanje uspela s prija-
vo in bo pridobljena finančna sredstva namenila za plačilo 
obroka za lani kupljeno gasilsko avtolestev, del plačila pa 
bo prispevala tudi Občina Brežice. 

o gasilski avto lestvi

Gasilska avto lestev s pregibnim zglobom Magirus, oznaka 
23-12 GL, je sodobna naprava, namenjena gasilskim inter-
vencijam za potrebe gašenja in reševanja na višini 30 m ter 
za uporabo na tehničnih intervencijah. Lestev je pomembna 
pridobitev Gasilske zveze Brežice, saj omogoča reševanje in 
gašenje iz visokih stavb. Gasilci pa ne rešujejo samo ob po-
žarih, temveč so nepogrešljiva in prva pomoč tudi v čedalje 
pogostejših neurjih.

Finančna konstrukcija

Za nakup 623.600 evrov vredne avto lestve so združili moči 
Občina Brežice, Gasilska zveza Brežice in Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije. Pri tem je bilo ključno sode-
lovanje z ministrstvom, ki je zagotovilo prvih 120.000 evrov, 
in 30.000 evrov Občine Brežice, preostali del cene gasilske 
lestve bo izplačan po obrokih. Sodelovanje z ministrstvom 
pri nakupu gasilske lestve je uresničevanje dogovora z Mini-
strstvom za obrambo, ki ga je Občina Brežice sklenila ob ob-
novi letališča Cerklje ob Krki.

BREŽICE – Grajski park ob gradu Brežice dobiva novo po-
dobo. Urejajo se poti in trije platoji, poteka tudi strokov-
no obrezovanje dreves. Park v Brežicah je prvi park v Slo-
veniji s celovito ureditvijo dreves, drevesa v parku bodo 
ohranjena in pomlajena. 

Prenova grajskega 
parka v Brežicah 
poteka v sklopu 
projekta Ureditev 
mestnega jedra. 
Izvajalec del v par-
ku je HPG Brežice 
d.o.o., ohranja-
nje dreves s stro-
kovnim obrezova-
njem vej izvaja 
podjetje Prikazni 
iz sanj, vzdrževal-
na višinska dela in 

storitve d.o.o. 
iz Maribora. Po-
tek poti je pri-
lagojen rasti-
ščem dreves 
in koreninskim 
sistemom, ure-
jena bo tudi 
javna razsve-
tljava, posta-
vljene klopi in 
koši ter igrala 
za otroke. 
Projekt uredi-
tev bo po načr-

tih zaključen še do jeseni. Konec septembra naj bi se pred-
vidoma zaključila gradbena dela, v oktobru pa bo potekala 
še zasaditev 288 grmovnic.

V grajskem parku »se dogaja«

Urejanje sprehajalnih poti v parku

Višinsko obrezovanje vej dreves

Gasilska zveza Brežice na 
razpisu URSZR dobila 69.000 
evrov

Gasilska avto lestev

V dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projek-
tom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki Mi-
nistrstvo za obrambo RS (MORS) zagotavlja občini Breži-
ce sredstva za vlaganje v lokalno infrastrukturo do višine 
600.000 EUR. Ker ministrstvo letos ne more zagotoviti ce-
lotnega zneska, je Občini Brežice ponudilo stanovanja v 
vrednosti 300.000 evrov, ki jih je Občina tudi sprejela. 

Ministrstvo za obrambo RS pa je Občino Brežice spomladi 
2009 obvestilo, da v tem letu ne bo mogoče črpati polovice 
sredstev od dogovorjenih 600.000 evrov letno. Občini so zato 
na ministrstvu predlagali dve možnosti. Ministrstvo naj bi raz-
liko do dogovorjenega zneska nakazalo v naslednjem letu, 
lahko pa se Občina odloči za stanovanja ministrstva v vredno-
sti 300.000 EUR. Na Občini Brežice so prepričani, da je smo-
trnejše in bolj gotovo sprejeti stanovanja, ki so trenutno bolj 
pomembna 
in občanom 
potrebnej-
ša kot pa 
cestna in-
frastruktu-
ra. Občina 
Brežice je 
v lanskem 
letu prvič 
po 15 le-
tih na jav-
nem razpi-
su ponudila 
5 stanovanj 
za socialno 
ogrožene 
in mlade družine, ki jih je prejela od Ministrstva za obram-
bo RS. 

Zaradi zmanjšanja sredstev MORS v sofinanciranje lokalne in-
frastrukture bo Občina Brežice prestavila izvajanje nekaterih 
načrtovanih projektov skupaj z ministrstvom v naslednje pro-
računsko leto. Eden izmed paketa projektov, ki jih bo v leto-
šnjem letu skladno s protokolom o medsebojnem sodelova-
nju sofinanciralo Ministrstvom za obrambo in ki bo izveden, 
je obnova lesenega mostu na Borštu (obnovitvena dela na le-
senem mostu Boršt na lokalni cesti št. 24020 Boršt-Skopice).

Dela na lesenem mostu čez Krko obsegajo zamenjavo vozišč-
nega parketa, mostnic, mostne ograje in poškodovane in do-
trajane podporne konstrukcije. Vrednost investicije je oce-
njena na 92.000,00 €. Dela bodo zaključena predvidoma do 
konca oktobra 2009. V času izvajanja investicije bo most za-
prt, obvoz pa bo urejen.

Brežiški osnovni šoli sta sku-
paj z OŠ Jožeta Gorjupa, OŠ 
Podbočje ter OŠ Milana Langa 
iz Bregane (Hrvaška) v okvi-
ru Operativnega programa 
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-
2013 prijavili projekt Dviga-
nje skupne ozaveščenosti o 
inovativnih varstvenih ukre-
pih in trajnostni rabi narav-
nih virov v šolstvu – Z GLAVO 
ZA NARAVO. Projekt je na-
menjen osveščanju o inova-
tivnih varstvenih ukrepih in 
trajnostni rabi naravnih vi-
rov v šolstvu, izobraževanju 
o oživljanju naravnih in kul-
turnih potencialov ter ohra-
njanju kulturne in naravne 
dediščine. 

Projekt v vrednosti 329.450 
evrov bo sofinanciran z 
evropskimi sredstvi v višini 
85%. Slovenskim partnerjem 
projekt sofinancira v viši-
ni 10% tudi Republika Slove-
nija (državna sredstva), 5% 
pa je lastni delež financi-
ranja. Projekt se bo izvajal 
od leta 2009 do 2013. Prido-
bljena evropska sredstva bo-
sta osnovni šoli namenili za 
nakup šolske opreme in iz-
vedbo manjših investicij na 

Osnovni šoli uspešno kandidirali 
za evropska sredstva
Osnovna šola Cerklje ob Krki in Osnovna šola Velika Dolina sta s skupnem projektom »Z GLAVO ZA NARA-
VO« s še tremi šolami uspešno kandidirali na javnem razpisu za evropska sredstva. Osnovne šole želijo s 
projektom dvigniti strokovno raven izobraževalnih vsebin, hkrati pa bodo s pridobljenimi sredstvi izve-
dle manjše investicije na šolskem prostoru in nakup šolske opreme. 

šolskem prostoru. Tako bo 
na šolskem območju OŠ Ve-
lika Dolina v okviru projek-
ta postavljen tradicionalni 
toplar (kozolec) v pomanj-
šanem obsegu, ki bo prika-
zoval tradicionalno arhitek-
turo območja. Kozolec bodo 
učenci in učitelji uporabljali 
tudi za potrebe vzgojno-izo-
braževalnega dela med izva-
janjem krožkov.

OŠ Cerklje ob Krki, ki je za-
dolžena za razvoj didaktič-
nega programa v okviru pre-
življanja časa v naravi in 
odkrivanju povezave med 
človekom in naravo z name-
nom varovanja naravne in 
kulturne dediščine, bo zato 
v okviru projekta obnovila že 

obstoječe površine za spro-
ščanje in raziskovanje na-
činov preživljanja proste-
ga časa v naravnem okolju 
- steza za tek (300 m), ste-
za z iztekom v mivko. Poleg 
tega bo na šolskem območju 
postavila tudi maketo kozol-
ca, v katerem se bodo učenci 
učili sprostilnih tehnik v na-
ravi v primeru slabega vre-
mena in preživljanje proste-
ga časa nekdaj in danes ter 
skalnjak in manjši rastlinjak 
z avtohtonimi rastlinami. 
Obnovljena pa bo tudi že ob-
stoječa Šolska učna pot. Za 
ugotavljanje lastnosti oko-
lja bodo dobili ustrezen di-
daktični material, s katerim 
bodo analizirali vodo in prst. 
OŠ Cerklje ob Krki, ki je vo-

dilni partner v projektu, bo 
imela v sklopu projekta tudi 
zaposleno odgovorno osebo, 
ki bo skrbela za finance pro-
jekta.

Na razpisu za sofinanciranje 
akcij Comenius Regio par-
tnerstva je bila uspešna tudi 
Ekonomska in trgovska šole 
Brežice, ki je pridobila sred-
stev v višini 25.000 evrov, s 
katerimi bodo učitelji in di-
jaki uresničili mednarodni 
projekt Začuti naravo/Feel 
the Nature na temo turizma, 
ohranjanja narave in sodelo-
vanja, skupaj s šolo iz Grčije.

Občina Brežice čestita 
osnovnima šolama in srednji 
šoli za uspešno prijavo pro-
jekta, saj so takšni evropski 
razpisi odlična priložnost za 
pridobitev sredstev, s kate-
rimi lahko šole kupijo šolsko 
opremo, dijakom pa omogo-
čijo pridobivanje dragocenih 
izkušenj pri mednarodnem 
sodelovanju in spoznavanje 
ostalih evropskih kultur. 

Vir: OŠ Cerklje ob Krki, 
Oddelek za družbene de-
javnosti Občine Brežice

Predstavniki osnovnih šol v skupnem projektu

Del dogovorjenih sredstev 
MORS bo Občina Brežice 
prejela v obliki stanovanj

Obnovljen bo leseni most čez Krko.
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Urejena ploščad za dogajanje 
na prostem obsega 823 kva-
dratnih metrov površin, od 
katerih bo 36 kvadratnih me-
trov namenjenih tudi prostoru 
za fontano. Ta bo v izmeri 6x6 

metrov predstavljala tudi pro-
stor za posedanje in druženje. 
Fontana z notranjo osvetlitvi-
jo in z vodnimi efekti, globina 
vode bo 30 cm, na del osre-

dnje ploščadi tako umešča 
vodo, kot enega ključnih ele-
mentov v našem življenju. Ker 
bo ploščad namenjena tudi or-
ganizaciji večjih prireditev, 
bo fontano možno zaščiti oz. 

jo preurediti v manjši oder, 
ki bo lahko služil za dogaja-
nje ali stojišče. Nivo fontane, 
njen obrobni del bo višino me-
ril namreč le 45 cm, torej ne 

bo motil morebitnega dogaja-
nja na ploščadi.

Direktorica občinske upra-
ve Melita Čopar pojasnjuje, 
da bo dodatna zazelenitev z 
okrasnim drevjem, postavitev 
nadstrešnic in klopi za pose-
danje prispevala k izpolnitvi 
prizadevanj Občine Krško, ki 

želi, da bi s prenovo Trga Ma-
tije Gubca mesto pridobilo 
urejeno prizorišče za dogaja-
nje in druženje na prostem. 
Idejni projekt, njegov avtor 
je družba Elite iz Krškega, je 
bil usklajen tudi z vsemi bli-
žnjimi poslovnimi objekti, ki 
mejijo na Trg Matije Gubca in 
s KS mesta Krško. 

Občina Krško,
vabi na 

otvoritev razstave rešitev

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNE DELAVNICE
 ZA STARO MESTNO JEDRO KRŠKO 2009

v četrtek, 24. septembra 2009, ob 19. uri, 
v objektu nekdanje trgovine Hardi v starem mestnem jedru,
s predhodno predstavitvijo rešitev avtorjev delavnice ob 17. uri.

Delavnica, katere namen je bil pridobiti ideje ter predloge 
rešitev za vsebinsko in oblikovno prenovo ter razvoj stare-
ga mestnega jedra Krško, je bila organizirana v sodelovanju 
z Društvom arhitektov Posavja. Občina Krško je kot naročnik 
predvidela osem posameznih območij urejanja znotraj starega 
mestnega jedra ter za vsako območje dva predloga rešitev, ki 
bodo osnova za nadaljnje načrtovanje.

Razstava bo na ogled 
v objektu nekdanje trgovine Hardi oz. Elektrotehne

od 24. septembra do 22. oktobra 2009,
v torek, sredo in četrtek od 16. do 19. ure

(dodaten ogled po dogovoru 
na tel. 488-16-50 ali 051/833-428, JSKD OI Krško).

Vljudno vabljeni!

Občina Krško se tudi letos priključuje številnim evrop-
skim in slovenskim mestom v pobudi Evropskega tedna 
mobilnosti. Osrednja prireditev bo potekala jutri, v pe-
tek, 18. septembra, ko bo od 7. do 13. ure za ves pro-
met zaprt del starega mestnega jedra.

Cesta krških žrtev bo tako na dan brez avtomobila postala 
osrednje prizorišče mladostnega ustvarjanja. V želji, da bi 
spodbudili uporabo nemotornih in javnih prometnih sred-
stev, pa bo Občina Krško v petek poskrbela tudi za brez-
plačne vožnje mestnega avtobusa.

»Dobra klima v mojem mestu« je tematski naslov tokra-
tne tradicionalne pobude evropskega tedna mobilnosti in 
opozarja na posledice podnebnih sprememb in na vse, kar 
ustvarja »klimo« mest. Občanke in občane želimo nagovori-
ti k zavesti, da manj prometa izboljšuje kakovost življenja. 

Akciji se Občina Krško priključuje v organizaciji Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v starem me-
stnem jedru Krškega v petek, 18. septembra, pripravlja 
tudi osrednjo prireditev. Ta bo potekala od 10. do 12. ure 
pri klubu Zvezda, kjer se bodo družili mladi iz cele obči-
ne. Za ves promet bo zaprt del Dalmatinove ulice od stav-
be nekdanje prodajalne Trgoavto do križišča Dalmatinove 
s Cesto krških žrtev (CKŽ) in naprej do križišča Ceste kr-
ških žrtev s Šofersko ulico, pri gostilni Murko. 

Občina Krško bo k dnevu brez avtomobila prispevala tudi 
z brezplačnimi vožnjami mestnega avtobusa. Redne avto-
busne linije bodo v času zapore obratovale po ustaljenem 
voznem redu z izjemo avtobusnega postajališča pred po-
što na CKŽ, ki se premesti na Hočevarjev trg. 

Prvih enajst dni septembra je potekala akcija Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu z namenom zagotavlja-
nja varnih šolskih poti v neposredni bližini vseh osnovnih šol 
v občini Krško in Kostanjevica na Krki. Predsednik SPV ob-
čine Krško Cvetko Sršen je ob zaključku akcije povedal, da 
so prvi šolski dnevi na področju prometne varnosti poteka-
li brez nezgod. Tudi upoštevanje vseh prometnih predpisov, 
vključno z uporabo varnostnega pasu na zadnjih sedežih, se 
izboljšuje. Akcijo so dobro sprejeli tako učenci kot starši, še 
posebej pa učitelji, ki so v anketi izrazili veliko zadovoljstvo 
in akciji podelili zelo visoko oceno. 
Uspešen zaključek akcije bo Svetu v spodbudo pri nadaljnji 
pripravi aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prome-
tu. Za uspeh akcije v prvih šolskih dneh gre velika zahvala 
tudi pripravljenosti za sodelovanje vsem uniformiranim čla-
nom Združenja šoferjev in mehanikov Krško, prostovoljnim 
gasilcem iz več gasilskih društev v občini Krško in policistom 
Policijske postaje Krško. 

Prvi šolski dnevi brez nezgod

Jutri dan brez avtomobila 
tudi v Krškem

Obnova Trga Matije Gubca
Prenova Trga Matije Gubca je v polnem teku. Porušen je obstoječ betoniran plato z vmesnimi pasovi iz 
kamna in granitnih kock ter nekatera drevesa pred poslopjem banke in pošte. Gradbena jama bo v na-
slednjih tednih dobila novo betonsko podlago za tlakovane površine, na sredini zgornjega dela ureditve 
bo zgrajena fontana in številne ostale ureditve, s katerimi želi Občina Krško prispevati k oživitvi tega 
osrednjega prireditvenega prostora v mestu. 

Zadnja tri leta je v občini Kr-
ško potekalo lokalno partner-
stvo, v okviru katerega so 
potekali številni sestanki, na-
ročene so bile strokovne in ne-
odvisne študije, omenjeni za-
pisi in pisma pa jasno govorijo 
o odnosu, ki se je vzpostavil 
ob vprašanju rabe nadomestil. 
Ob poskusih oblikovanja sku-
pnega predloga glede rabe na-
domestil so se namreč pojavile 
burne reakcije, ki so onemo-
gočale kakršen koli nadaljnji 
dialog in iskanje skupnih sta-
lišč predstavnikov lokalnega 
partnerstva, Občinskega sve-
ta in občinske uprave. Odnos 
nekaterih predstavnikov lokal-
nega partnerstva do članov ob-
činskega sveta je bil poln žali-
tev, omalovaževanja, nekateri 
so si dovolili celo fizične gro-
žnje. Njihov način komunici-
ranja smo nekateri spoznali že 
prej, bralci in bralke pa delno 
iz njihovih prispevkov. 

Ne glede na pogosto onemo-
gočen dialog smo s pomočjo 
neodvisne recenzije prišli do 
zaključka, da je odlagališče 
možno z okoljskega in varno-
stnega vidika ustrezno umesti-
ti na predlagano lokacijo. 

Občinski svet občine Krško je 
v začetku julija izdal pozitivno 
mnenje k predlogu državnega 
prostorskega načrta, kar omo-
goča nadaljnje korake pri pri-
pravi tega dokumenta, hkra-
ti pa je sprejel tudi sklep, da 
se nadaljuje z oblikovanjem 

Zavlačevanje in zavajanje 
namesto sodelovanja pri 
iskanju rešitev
V prejšnji številki Posavskega obzornika sem zasledil več zapisov, povezanih s postopkom umeščanja 
odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v občini Krško. Avtorji poskušajo z zapisi ustvariti 
občutek, da so občinski svetniki brez kakršnih koli posvetovanj in vključevanja javnosti izdali pozitivno 
mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta. Poleg tega izvoljenim predstavnikom – članom ob-
činskega sveta očitajo, kako si »peščica ljudi upa samovoljno odločati«.

predloga rabe nadomestil. V 
ta namen je lokalno partner-
stvo angažiralo Inštitut za jav-
no upravo, ki v sodelovanju z 
delovno skupino lokalnega par-
tnerstva pripravlja predlog, ki 
naj bi ga po širšem usklajeva-
nju občinski svet potrdil do 
konca novembra.

V mesecu maju so pobudniki 
referenduma, med njimi celo 
nekateri najbolj aktivni čla-
ni lokalnega partnerstva, na 
Občino Krško prinesli pobudo 
za razpis referenduma. Obči-
na Krško se nikoli ni sklicevala, 
da občani ne morejo z ustre-
zno zbranimi podpisi zahteva-
ti razpisa svetovalnega refe-
renduma. Pobudniki pa so bili 
pozvani, da kot referendumsko 
območje upoštevajo območje 
celotne občine in ne zgolj štiri 
mejne krajevne skupnosti, saj 
vprašanje umestitve odlagali-
šča vpliva na nadaljnji razvoj 
celotne občine. Bojim se, da 
bi tudi vsakršno vzpostavlja-
nje mej, ki bi bile določene 
zgolj na podlagi meja Krajev-
nih skupnosti ali oddaljenosti 
od objekta, lahko povzročilo 
nove krivice in zanetilo različ-
ne spore med ljudmi. 

V primeru, da bi pobudniki 
dopolnili referendumsko ob-
močje, bi kot župan razpisal 
ustrezno zbiranje potrebnih 
10 % podpisov za zahtevo za 
razpis referenduma. Za ustre-
zno zbrane se štejejo podpisi, 
ki so oddani na upravni enoti, 

kjer se podpisnik identificira z 
osebnim dokumentom. Pobu-
dniki so namesto dopolnitve 
pobude vložili tožbo na Uprav-
no sodišče, ki pa je tožbo za-
vrglo. Tožben zahtevek se je 
nanašal na vprašanje, ali ima 
župan to pristojnost, da po-
budnike referenduma pozove 
k razširitvi referendumskega 
območja na območje celotne 
občine. Z izbiro tovrstne poti 
so se pobudniki odrekli sodelo-
vanju pri iskanju rešitev in raje 
izbirali orodja zavlačevanja.
Tudi vlaganje novih tožb je ka-
sneje ponovno jasno pokazalo, 
da si je skupina, zbrana okoli 
pobudnikov referenduma, kot 
osnovni cilj zadala zavlače-
vanje postopkov sprejemanja 
mnenja k DPN Vrbina, ne gle-
de na posledice, ki bi jih ime-
la občina v svojem razvoju. Po-
budniki so tudi javno izražali 
stališče, da ne nasprotujejo 
umestitvi odlagališča, ampak 
da želijo imeti aktivno vlogo 
pri določitvi rabe nadomestil.
 
Če bi bila torej volja pobu-
dnikov uresničiti referendum-
sko pobudo in bi želeli ustre-
zno zbrati potrebne podpise, 
bi to lahko storili. Namesto 
tega so se odločili za proce-
duralne zaplete in vložili tož-
bo, ki jo je sodišče zavrglo. Ob 
tem naj poudarim, da je sodi-
šče v svojem sklepu izpostavilo 
predvsem vprašanje, »ali lahko 
občina s statutom pravno-ve-
ljavno uredi širše možnosti so-
delovanja občanov pri odloča-

nju v občini, kot je to urejeno 
v zakonu«. Sodišče ugotavlja, 
da so s statutom zagotovljene 
večje pravice, kot jih predvi-
deva zakon glede svetovalne-
ga referenduma. 

Poleg tega Statut občine Kr-
ško v poglavju IV., ki oprede-
ljuje neposredne oblike odlo-
čanja občanov, v členih od 40. 
do 41.d določa način izvedbe 
zbora občanov, zato je popol-
ni nesmisel pisanje g. Petana, 
ki v odgovoru v prejšnji števil-
ki Posavskega obzornika nava-
ja, da je ta pravica občanom 
odvzeta. 

Vse bolj sem prepričan, da se 
vsi ti pritiski dogajajo zgolj z 
namenom ustvarjanja pritiska 
pred odločanjem o nadaljnji 
rabi nadomestil in pravzaprav 
sploh niso povezani z umesti-
tvijo objekta, kar so Andreas 
Repše in podpisniki pisma v za-
ključku tudi jasno napisali. Ali 
je možno s takšnim pristopom 
in odnosom vzpostaviti odgo-
voren dialog, ki bo imel za cilj 
nadaljnji razvoj za skupnost 
kot celoto in vsakega občana 
posebej? Mislim, da ni cilj zgolj 
zadostiti individualnim intere-
som in argumentom, ki jih iz-
postavljajo posamezni pobu-
dniki, pri tem pa pozabljajo na 
vlogo skupnosti in vlaganja, ki 
jih ta izvaja v dobro vseh. 

 Franc Bogovič, 
 župan občine Krško

Vizualizacija bodočega izgleda osrednjega 
prireditvenega prostora v občini Krško

Gradbišče na Trgu Matije Gubca
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Župan Srečko Ocvirk je skupaj s predsednico Območnega 
združenja Rdečega križa Sevnica Ivico Lindič in predsedni-
kom Krajevne skupnosti Sevnica Dragom Slukanom v Trubar-
jevem domu upokojencev v Loki obiskal občanki, ki sta v za-
četku septembra praznovali visok življenjski jubilej. 90 let 

je dopolnila Terezija Grilc, Marija Kurnik pa je praznovala 
95. rojstni dan. Obema so čestitali in jima zaželeli predvsem 
zdravja, zadovoljstva in dobrega počutja. Skupaj z njunimi 
sorodniki so prijetno poklepetali in se spominjali zanimivih 
življenjskih zgodb in preizkušenj iz preteklosti.

Ob začetku novega šolskega leta so učence na OŠ Boštanj pri-
čakali s prenovljenim zunanjim igriščem. Obnova je poteka-
la v mesecu avgustu, ko so napeljali razsvetljavo, uredili ja-
ške ter preplastili celotno površino igrišča. Na slednjem so 

sedaj tudi na novo narisane črte za različne igre – rokomet, 
nogomet, košarko. Kmalu bodo postavljena še zunanja sve-
tila, kar bo dopolnilo celotno podobo. Sredstva za prenovo 
je zagotovila Občina Sevnica. V veselje vseh pa se v jeseni 
pripravljajo še na zemeljska dela za izgradnjo novega igrišča 
ob parkirnem prostoru, saj želijo in se trudijo nuditi učen-
cem čim boljše pogoje za kakovosten pouk.

Župan s sodelavci iz občinske uprave se je sestal z izvajal-
cem del in predstavniki Krajevne skupnosti Krmelj glede 
predvidenih posegov ob ureditvenih delih na zadnjem po-
dodseku v sklopu investicijskega projekta Omrežje cest, ki 
zajema ureditve lokalnih cest od Brezovca do Gabrijel. Gre 
za rekonstrukcijo vozišča z vgradnjo fekalne kanalizacije in 
pločnika z javno razsvetljavo na pododseku lokalne ceste od 
Hinjc do Krmelja. Krajevna skupnost Krmelj se zavzema za 
izvedbo pločnika na celotnem, za pešce nevarnem podod-
seku dolžine 600 m. V okvir razpoložljivih sredstev investi-
cijskega projekta pa je bila uvrščena le zgornja polovica 
pločnika. Na sestanku, ki mu je sledil tudi ogled obravnava-
ne trase in pogovori z nekaterimi lastniki mejnih zemljišč v 
zvezi predvidenih posegov, so bile preverjene možnosti za 
izvedbo dodatnih posegov, s katerimi bi navedeno ureditev 
dokončali v smiselnem obsegu - navezavi pločnika iz Hinjc 
na pločnik ob rondoju pri Barbari v Krmelju, kjer so se ure-
ditvena dela prav tako začela. Dogovorjeno je, da se takoj 
pripravijo potrebni popisi za dodatna dela, ki bodo pred-
računsko ovrednoteni za dokončni dogovor v zvezi možno-
sti sofinanciranja dodatnih ureditev med Občino in Krajev-
no skupnostjo Krmelj.

Javni poziv za sodelovanje
v programu prireditev ob občinskem 

prazniku občine Sevnica 
Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in dru-
gim društvom ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo 
vas, da s svojimi prireditvami obogatite kulturno in dru-
žabno dogajanje v času praznovanja občinskega praznika. 

Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika 
Občine Sevnica bo 

v petek, 6. novembra 2009, 
v Kulturni dvorani v Sevnici, 

prireditve pa se bodo odvijale tekom celega meseca no-
vembra.

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

Podatke o nazivu prireditve v počastitev občinskega 
praznika, kraju in času dogajanja ter o organizatorju 
prireditve (naslov, telefonska številka kontaktne ose-
be) nam posredujete v pisni obliki na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektron-
ski naslov jelka.trsinar@obcina-sevnica.si do srede, 
30. septembra 2009. Za dodatne informacije pokliči-
te telefonsko številko 07/81 61 213.
 Občina Sevnica

Sredstva državne pomoči po 
neurju iz leta 2005

Sredstva so namenjena za sanacijo škode in obnovo velikih po-
škodb na voziščih javnih poti in lokalnih cest ter sanacij ze-
meljskih usadov in plazov. Z MOP je bila za izvedbo odprave 
posledic škode v mesecu novembru 2008 podpisana pogodba in 
sredstva bodo Občini Sevnica dodeljena kot posebni transfer z 
državne ravni na podlagi izvedenih del in zahtevkov za izplači-
lo, ki so se končala 31.8.2009. Tega dne so bili tudi posredovani 
na MOP. S podpisom pogodbe so se lahko začeli postopki izbora 
najugodnejših izvajalcev gradbenih del na podlagi oddaje na-
ročila del po zakonu o javnih naročilih. Predmet pogodbe v letu 
2008/2009 je bila dodelitev sredstev za dela na poškodovanih 
cestah in stvareh, navedenih v elaboratih sanacije, kot sledi:

• lokalna cesta Šentjanž – Kal, (sanacija odseka ceste Šen-
tjanž - Gabrce in preplastitev v dolžini 1100 m),  vrednost 
98.962,46 EUR.

• lokalna cesta Jablanica – Novi Grad, (obnova, rekonstrukcija 
in protiprašna zaščita v dolžini 1200 m), vrednost 101.687,04 
EUR. 

• lokalna cesta Planina – Križ (obnova, rekonstrukcija in proti-
prašna zaščita v dolžini 1020 m), vrednost 127.890,92 EUR. 

• lokalna cesta Jelovec – Lipovec – Okič (obnova, rekon-
strukcija in protiprašna zaščita v dolžini 1280 m), vrednost 
148.333,40 EUR. 

• lokalna cesta Šmarska ulica – Zajčja Gora (ureditev odvo-
dnjavanja, obnova, rekonstrukcija in protiprašna zaščita v 
dolžini 275 m), vrednost 111.043,99 EUR. 

• lokalna cesta Sevnica – Drožanje (izgradnja novega mostu in 
sanacija usada), vrednost 42.104,77 EUR. 

• lokalna cesta Metni Vrh – Padež (obnova, sanacija ceste in 
protiprašna zaščita v dolžini 525 m), vrednost 77.311,34 EUR. 

• lokalna cesta Lončarjev Dol – Žigrski Vrh (sanacija poškodb in 
obnova v dolžini 1650 m), vrednost 109.994,41 EUR. 

• lokalna cesta Mrzla Planina – Zalog (meja Krško) - (sanacija 
in rekonstrukcija ceste z ureditvijo odvodnjavanja v dolžini 
750 m), vrednost 86.000,27 EUR.

• javna pot Odcep Kobal (sanacija usada na javni poti), vre-
dnost 21.383,45 EUR.

• javna pot Stržiški potok – do križišča Zakšek (sanacija, rekon-
strukcija z ureditvijo odvodnjavanja in protiprašna zaščita v 
dolžini 280 m), vrednost 30.044,24 EUR. 

• javna pot Odcep Pusti Graben (sanacija, rekonstrukci-
ja z ureditvijo odvodnjavanja v dolžini 670 m), vrednost 
84.633,04 EUR. 

• javna pot Odcep Črete (sanacija plazu), vrednost 83.075,18 
EUR. 

• vodovod:  sanacija odseka vodovoda Planinsko zavetišče Pod 
Sv. Rokom – Pekarna Kruhek, vrednost 86.368,90 EUR.

Občina Sevnica je v letu 2008 pripravila končni sanacijski program odprave posledic škode, povzročene 
v neurju iz leta 2005. Posredovali smo ga državi in je bil osnova za odločanje na Vladi RS. S sklepom št. 
41008-29/2008/3 je Vlada RS potrdila dobro pripravljene sanacijske programe in Občini Sevnica zagotovi-
la sredstva proračunske rezerve za obnovo objektov občinske infrastrukture v višini 1.201.500,00 EUR. 

Pogodba za urejanje prometne 
infrastrukture podpisana
Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave družbe CGP, d.d., 
Novo mesto Marjan Pezdirc sta podpisala pogodbo za izvedbo 
projekta »Ureditev prometne infrastrukture v Občini Sevni-
ca«. Vrednost projekta je 476.421,00 € z DDV in je delno fi-

nanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. Projekt obsega 3,4 km obnovljenih 
cest na relaciji Spodnje Vranje-Lončarjev dol-Podvrh-Zabu-
kovje. Predviden začetek del je v mesecu septembru 2009, 
konec del pa konec meseca maja 2010.

Župan Srečko Ocvirk in predsednik uprave družbe CGP, 
d.d. Novo mesto Marjan Pezdirc pri podpisu pogodbe 
(vir: arhiv Občine Sevnica)

Asfaltirana tudi cesta Impolje 
- Dedna Gora
Dokončana je modernizacija ceste Impolje – Dedna Gora, 
kar prinaša hitrejšo in boljšo povezavo naselij tega dela ob-
čine. Vrednost celotne investicije je znašala skupaj 38.000 
EUR, sredstva pa sta prispevali Občina Sevnica in Krajevna 
skupnost Primož. V sklopu ureditve ceste je bilo položene-
ga 800 metrov asfalta, s tem pa je dokončno urejen in as-
faltiran celoten odsek ceste Impolje - Dedna Gora. Nova 
pridobitevje bila predana v uporabo na Gornjih Impoljah 
pri odcepu za Dedno Goro. Uradnemu odprtju so se pridru-
žili tudi pohodniki, ki so v organizaciji Društva vinogradni-
kov Studenec nedeljsko dopoldne izkoristili za pohod s Stu-
denca na Dedno goro.

Povpraševanje po novih 
štipendistih
V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje se je sestala 
Komisija za štipendiranje pri posavski štipendijski shemi, katere 
članica je tudi vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na Ob-
čini Sevnica. Pregledali so vloge, ki so jih oddali delodajalci za 
sodelovanje v letošnji shemi. Iz Sevnice je oddalo vlogo 13 de-
lodajalcev in s tem podalo povpraševanje po 38 novih štipendi-
stih in 27. štipendistih, ki so že v prejšnjih letih prejemali šti-
pendijo iz Posavske štipendijske sheme in bodo štipendirani, v 
kolikor bodo izpolnjevali pogoje. Tudi v letošnjem letu je naj-
več povpraševanja po tehničnem kadru in dijakih poklicev kot 
so obdelovalec kovin, ključavničar, ličar, orodjar, prodajalec. 
Na podlagi potreb delodajalcev bo Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje 7. septembra objavila javni razpis za nove kadrovske 
štipendije za celotno Posavje, ki bo odprt do 10. oktobra 2009. 

Boljša oskrba z vodo za 
krajane Lisičjih Jam
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj sta krajanom 
Lisičjih Jam omogočili kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo. Vo-
dovod Lisičje Jame je bil financiran s strani Občine Sevni-
ca, Krajevne skupnosti Boštanj in krajanov, vrednost inve-
sticije pa znaša skupno 22.650 EUR. Na novo je omogočenih 
šest odjemnih mest. Dolžina novega vodovoda je 1400 me-
trov. Dela so potekala v mesecu avgustu in so bila končana v 
dveh tednih. Novo pridobitev so uradno že predali v uporabo. 

Prenovljeno šolsko igrišče pri 
OŠ Boštanj

Učenci se veselijo nove pridobitve (vir: OŠ Boštanj).

V Trubarjevem domu 
upokojencev v Loki so 
praznovali

Čestitke in dobre želje Mariji Kurnik ob 95. rojstnem 
dnevu. (vir: Občina Sevnica)

Župan obiskal nov oddelek 
vrtca na Blanci
Župan Srečko Ocvirk si je skupaj z vodjo Oddelka za druž-
bene dejavnosti Mojco Sešlar ogledal na novo urejen odde-
lek vrtca pri OŠ Blanca. To je prvi oddelek pri tej osnovni 
šoli, vanj pa je bilo sprejetih vseh 22 vpisanih otrok drugega 
starostnega obdobja. Oddelek je urejen po zakonskih nor-
mativih, del infrastrukture pa si deli z OŠ Blanca. Ureditev 
prostorov je finančno v celoti zagotovila Občina Sevnica, ki 
je poleg oddelka vrtca na Blanci v sodelovanju z ravnatelji-
co izvedla tudi odprtje novega oddelka vrtca pri OŠ Krmelj.

Ureditvena dela na cesti 
Hinjce - Krmelj
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KRMELJ - V Krmelju se je 29. in 30. avgusta že sedmo leto zapo-
red odvijal tradicionalni lan party z imenom Krmelj-lan #7, ki ga 
orhanizirajo krmeljski mladinci. Lan party v poenostavljenem 
pomenu pomeni druženje in tekmovanje v računalniških igrah 
in računalniškem znanju, na katerem sodelujejo računalničar-
ji iz vseh koncev Slovenije. Prireditve se je udeležilo okoli 100 
igralcev, ki so svoje znanje in sposobnosti dokazali v štirih raz-
ličnih računalniških igrah: Call of Duty 2 (5 na 5) in Call of Duty 4 
(3 na 3), Fifa 09 in Poker (posamično). V igri Fifa 09 sta tretje in 
drugo mesto osvojila domačina, člana ekipe KPG.Gaming – tre-
tji je bil Tadej’SOLAR’Osrajnik, drugi pa Alen’BENZO’Mencin. 
V Pokru je tretje mesto osvojil Darjan’FOXR’Blas, prvo pa igra-
lec KPG.Gaminga Žan’ZANCI’Marinković. V strelski igri Call of 
Duty 2 si je tretjo mesto priigrala ekipa Gotbrain, drugo ekipa 
KPG.Gaming, prvo pa ekipa Famous. V zadnji strelski tekmo-
valni igri Call of Duty 4 je tretje mesto zasedla ekipa sumeX, 
drugo mesto ekipa KPG.Gaming in prvo mesto ekipa AAC 1. Po 
prvih komentarjih obiskovalcev in igralcev je bil to glede orga-
nizacije in izvedbe tekmovanj najboljši lan party v Sloveniji. 
Zadovoljstvu igralcev so botrovale predvsem številne dejavno-
sti, ki so jim jih organizatorji nudili med prireditvijo.
 A. Ž.

SEVNICA - Na že prepoznavni in uveljavljeni lokaciji grajske-
ga parka na sevniškem gradu se naj bi zadnji vikend v me-
secu avgustu odvijal dvodnevni glasbeni festival Grand Rock 
Sevnica, vendar je uspel zaradi slabega vremena le petkov 
večer. Na odru so se predstavile skupine Elvis Jackson, De-
molition Group, Erotic Biljan & His Heretics, Septic Scum, 

New Wave Syria, Iscream in The Stroj. Neurje, ki je nasle-
dnji dan zajelo vso Slovenijo, pa je preprečilo uveljavljenim 
in priznanim rock skupinam nastop v sobotnem večeru. Ver-
jetno so bili mnogi razočarani, saj so organizatorji festivala 
Grand Rock Sevnica povabili k nastopu uveljavljene in zna-
ne rock skupine - Partibrejkers, The Datsuns, Edo Maajka 
& Frenkie, Muškat Hamburg, Buldogi in Uroš Planinc Gro-
up. Kot kaže, številka sedem (letošnji rock festival v Sevnici 
je bil sedmi) ni bila srečna, a kljub temu je vsaj petkov ve-
čer postregel z zvrhano merico rocka v živo.
 S. R., foto: P. B.

KOSTANJEK - Kljub slabim vremenskim razmeram je članom 
Akd Pizdun uspelo spraviti pod “streho” še eno Oreng Fešto. V 
Kostanjku se je začelo slabo, saj je dež “Pizdunom’’ pokvaril 
načrte že prvi večer, vendar so s pomočjo dobre organizaci-
je, prostora imenovanega Plac in velikega šotora brez večjih 
težav izpeljali preostala dva koncertna večera. Na zadnji vi-

kend v avgustu so se tako v Kostanjku med drugim predstavili 
Foretaste, The Lift, Barni Band in seveda primorska pop-rock 
atrakcija Zmelkoow. Alternativno kulturno društvo Prostor 
idej, zagona, dela, ustvarjanja in napredka je tudi letos pri-
pravilo glasbeni festival v lastni izvedbi, tokrat že šestič. Nje-
gov slogan - življenje je prelepo, da bi ga jemali resno, so še 
najbolje ponazorile nastopajoče glasbene skupine ter z nji-
mi veliko mladih in malo manj mladih obiskovalcev, željnih 
zabave ter dobre glasbe. Oreng Fešta 2009 je bila bolj glas-
beno obarvana, saj so bili organizatorji prisiljeni zaradi sla-
bega vremena odpovedati že prej omenjen četrtkov literar-
ni večer in večino družabnih iger.  S. Uršič

VELIKE MALENCE - Predzadnji vikend v avgustu je Društvo študen-
tov Brežice skupaj z Zavodom Primat že drugič zapored priredilo 
kulturno-zabavno prireditev Roštiljada. Na žalost prirediteljev in 
nastopajočih je dež pokvaril zaključek večera, zato so nastopili 
le Strings in Arrow, medtem ko je nastop Rok’n’Banda odpadel. 
Organizatorji želijo s projektom prisiliti mladino, da vstane iz na-
slonjačev izpred televizorjev, računalnikov ter jo preko športno-
glasbeno-kulinaričnega dogajanja spraviti v gibanje za bolj kva-
litetno preživljanje prostega časa. In res so se držali omenjene 
misli, saj je Roštiljada skozi ves dan postregla s športnimi igra-
mi, kulinariko, glasbo ter druženjem.  S. Uršič

Grand Rock Sevnica letos 
enodnevni

Na odru v grajskem parku je potekal že sedmi festival 
Grand Rock Sevnica. 

Niti dež ni prekinil Oreng Fešte

Zmelkoow na Oreng Fešti 2009

Roštiljada 2009

Hostese so podelile nagrade najboljšim. 

Krmeljski lan party tudi 
sedmič odlično uspel

Obiščite novo spletno stran Mladinskega centra Brežice, namenjeno e-učenju. Sofinancerji projekta so Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za mladino, Ministrstvo za kulturo in Občina Brežice.

Društvo študentov Brežice

www.drustvo-dsb.si

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

Gardaland 2009
SOBOTA, 26.9.2009

CENA:
samo 45€ 
ODHOD:
3.15 avtobusna postaja KRŠKO
3.30 avtobusna postaja BREŽICE
Info in prijave: 
Brežiška Info Točka in Ingrid Molan (031 673 382)
Prijave sprejemamo do 24.9.2009 oz. do zapolnitve 
prostih mest.

- DŠBus  (PRVA VOŽNJA BREZPLAČNA)
- Čistilna akcija – Brežice, moje čisto mesto II
- Fazanc 2009
- Kostanjev piknik (»aktiviraj se«)
- Novi popusti :
Fitnes Kemo, ugodnejša vozovnica Urbana, 
...
- Jahalni tečaj
- Tečaj fotografije

Napovedujemo
Krvodajalska akcija

Društvo študentov Brežice in Rdeči križ Slovenije 
vas vabita na odvzem krvi;
  Dne:  21.09.09 od 10-15 ure in 22.09.09 od 8-12 ure
 Zbirno mesto je Ekonomska šola Brežice, Bizeljska 
cesta 45
Praktične nagrade za vse mlade, ki se boste 
udeležili akcije!

Najugodnejše fotokopiranje za 
člane DŠB!
A4 enostransko že za SAMO 
0,03€
Spiralna vezava že od 0,8€
Ostala ponudba: printanje in 
kopiranje seminarskih, diplomskih, 
magistrskih  nalog, plastificiranje, 
barvno printanje (iz USB, diskete, 
preko maila, itd.)
Potrebuješ samo potrdilo o šolanju!

Ponudba

Postani član + nagradna igra
Pridružite se ekipi perspektivnih mladih
Novo šolsko leto 2009/2010
Društvo študentov Brežice želi ob pricetku 
novega šolskega leta vsem dijakom in di-
jakinjam uspešen začetek, veliko novih znanj, 
izkušenj in novih poznanstev.
Hkrati vse sedanje clane in tiste, ki želite postati 
naši novi člani vabimo, da prinesete potrdila 
o šolanju v BIT (Brežiško info točko) ter tako 
izkoristite številne popuste, ki jih ponujamo, 
hkrati pa sodelujete v veliki nagradni igri (vec 
na www.drustvo-dsb.si)!

Predsednik Društva študentov Brežice
Gregor Borošak

PriložnostiUtrinki iz naših poletnih dogodkov
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KRŠKO - Državnega prvenstva v olimpijskem triatlonu (1500 
metrov plavanja, 40 km kolesarjenja ter 10 km teka) na Ble-
du se je udeležilo kar šest članov Triatlon kluba Krško. Ja-
roslav Kovačič je naslovu s sprint razdalje dodal še naslov 

podprvaka na olimpijski razdalji in tako kronal zelo uspešno 
sezono. Tudi ostali člani Triatlon kluba Krško so se uspešno 
spopadli z zahtevno traso blejskega triatlona. Darko Zakšek 
je končal kot 4. v svoji kategoriji (člani I), Miran Abram je 
v kategoriji člani II prav tako dosegel 4. mesto, Matjaž Mer-
har je bil v isti kategoriji 5., Jože Geršak pa 21. Roman Bla-
tnik je med veterani IV dosegel 2. mesto.

Ekipa TK Krško na Bledu

ŠPORT, OBVESTILA

POSAVJE - Pred šestimi leti se je po osnovnih šolah širom krške 
občine začela vadba nogometa za najmlajše učence v sklopu 
Otroške nogometne šole Posavje. Aktivnosti so se z leti širi-
le še na bližnje občine in sčasoma prerasle v pravcato »giba-
nje« na šolah za učence od 1. do 3. razreda OŠ. Skozi razvoj 
nogometne šole je bil predstavljen tudi logo nogometne šole 
- Nogobikec. Le tega so otroci takoj sprejeli za svojega in se 
z njim poistovetili. Za izjemno organizacijo ONŠ in nudenje 
številnih gibalnih užitkov otrokom je zaslužen njen vodja Rok 
Zorko, diplomant Fakultete za šport, ki je postavil temelje 
šoli in skrbi za njeno delovanje že šesto leto zapored. Ob re-
dni vadbi so za nogobikce organizirani tudi turnirji med po-
sameznimi oddelki trikrat letno, tekmovanje za značko no-
gometaša, letni tabor na Rogli, projekt »Nekaj minut«, otroci 
pa prejmejo tudi športni dres nogometne šole ter na finalnem 
turnirju pokalčke za vsako ekipo in številne druge nagrade.

BIZELJSKO - Športno društvo Bizeljsko je 5. septembra prire-
dilo tradicionalni nočni krajevni turnir v malem nogometu. Na 
igrišču pred OŠ Bizeljsko se je zbralo 10 ekip iz različnih bi-
zeljskih vasi. Na turnirju, ki je potekal do zgodnjih jutranjih 
ur, je zmagala ekipa vasi Brezovica, druga je bila Stara vas, 
tretje mesto pa so zasedli igralci Sušice. Poleg pokalov in na-
grad za zmagovalne ekipe so letos med igralce podelili še tri 
posebne kipce. Kipec za najboljšega strelca je dobil Igor Bla-
žinčič iz ekipe Brezovica. Najboljši vratar je bil Leon Rožman 
iz Stare vasi, najstarejši igralec turnirja pa Jože Šekoranja z 
Vidove poti. N. Š. Š.

Nogobikci ponovno brcajo

Turnir na Bizeljskem

 Svet JZ POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO    
 Tovarniška ulica 19
 8270 KRŠKO

objavlja razpis za delovno mesto

POVELJNIK – DIREKTOR

Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljeni 
na spletni strani: www.pge-krsko.si in v Uradnem listu 
RS z dne 18.09.09.

Rok za prijavo je do vključno 02.10.2009 !

 POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO 
 Tovarniška ulica 19
 8270 KRŠKO

objavlja razpis za naslednja prosta delovna mesta:

1. GASILEC – ZAČETNIK (KANDIDAT ZA GASILCA)
2. - 3 prosta delovna mesta
3. GASILEC – ZAČETNIK (SERVISER RGA)
4. - 1 prosto delovno mesto

Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljeni 
na Zavodu za zaposlovanje Krško, Sevnica in Brežice in 
spletni strani: www.pge-krsko.si.

Rok za prijavo je do vključno 02.10.2009 !

BREŽICE - Na 25. mednarodnem atletskem mitingu, ki so ga 9. 
septembra pripravili na brežiškem stadionu pri ekonomski šoli 
in ki je štel tudi za Veliko nagrado Slovenije, se je zbralo pre-
ko 200 atletov, med njimi tudi številna znana imena slovenske 
atletike. Prva zvezda mitinga je bil seveda svetovni olimpijski 
prvak v metu kladiva Primož Kozmus, ki je z 78,20 m zaneslji-

vo zmagal in slavil tudi v skupnem seštevku slovenske Velike 
nagrade. Teden dni prej je Kozmus na mitingu v Celju svoj dr-
žavni rekord izboljšal za 28 cm, tako da sedaj znaša 82,58 m. 
Fantastično sezono je končal v nedeljo z zmago na svetovnem 
atletskem finalu IAAF-a v Solunu z metom 79,80 m. Med zma-
govalci brežiškega mitinga pa omenimo še Matica Osovnikarja 
v teku na 100 m, Mirana Vodovnika v metu krogle, domačinko 
Barbaro Špiler v metu kladiva, Tjašo Hojnik v skoku s palico, 
Radečanko Patricijo Plazar v teku na 800 m, Jolanda Čeplak 
pa je v teku na 400 m zaostala za Bolgarko Moniko Gačevsko.

KRŠKO – Sedemletna Krčanka Tanya Mirt, članica AMD Krško, je 
konec avgusta zmagala na karting dirki za državno in pokalno 
prvenstvo v Cividalah v Italiji. Mirtova že tretje leto tekmuje 
v kategoriji mini 50 in je edina tekmovalka v svoji kategoriji v 
Posavju. V skupnem seštevku za državno in pokalno prvenstvo 

je trenutno na tretjem mestu, tekmuje pa enakopravno s fan-
ti. Trenira vsak vikend v Italiji, na Ptuju ali na Hrvaškem, naj-
raje pa na Racelandu v Krškem, ki je tudi njen sponzor. Sama 
v tem športu zelo uživa in prvo mesto, ki ga je dosegla, je za-
njo osebni uspeh, ki jo je zelo osrečil.
14-letni Sevničan Ignac Šalamon, sicer član AMD Moste Ljublja-
na, pa se je v začetku septembra v italijanskem mestu Latisa-
na udeležil prvenstva junior Championship kart. Kot najmlaj-
šemu tekmovalcu mu je uspelo odpeljati najhitrejši čas kroga, 
s čimer je v kategoriji junior dosegel rekord proge. Ignacu je 
uspelo z minimalnim zaostankom za zmagovalcem dirke Rus-
som Nicolasom iz Italije osvojiti tretje mesto.  P. P., B. M.

Brežice videle tudi nastop 
svetovnega prvaka

Tabor „kladivašev“ - levo Kozmus, desno Barbara Špiler 
(foto: M. K. M., fotogalerija na www.posavje.info)

Mlada Posavca uspešna v 
kartingu

Navdušenka nad hitrostjo Tanya Mirt

VAS ZANIMA SOFINANCIRANJE 
IZOBRAŽEVANJA?

Svetovalno središče Posavje vabi občane, da izkoristite 
priložnost in se prijavite na razpise, kjer boste dobili povrnjene 

stroške vašega izobraževanja. Trenutno sta objavljena 2 
razpisa, in sicer:

1. Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja v programih 
jezikovnih tečajev, programih računalništva in programih za 

pripravo in potrditev nacionalnih in temeljnih poklicnih kvalifikacij 
(več na: www.ess.gov.si).

2. Javni razpis za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 
izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 
2008/2009 in 2009/2010 (več na: www.sklad-kadri.si).

V Svetovalnem središču Posavje, ki deluje v prostorih Ljudske 
univerze Krško, smo vam pripravljeni posredovati vse 

informacije o razpisu in vam pomagati pri pripravi razpisne 
dokumentacije. Naše storitve so brezplačne, saj je naša 

dejavnost financirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport in 
Evropskega socialnega sklada.

Zainteresirani lahko pokličete na telefonski številki 
07/488 11 70 ali 051-306-113.

Izkoristite priložnost za pridobivanje novega znanja.
Vabljeni v Svetovalno središče Posavje!

Obvestilo kandidatom 
za voznike motornih vozil!

Obveščamo vas, da lahko po uspešno opravljenem voz-
niškem izpitu na Izpitnem centru Krško vložite vlogo za 
vaše prvo vozniško dovoljenje. Vlogi je potrebno prilo-
žiti: zdravniško spričevalo, potrdilo o opravljenem izpitu, 
eno fotografijo (izdelano v klasični obliki 3,5 x 4,5 cm, v 
črno-beli ali barvni tehniki ali fotografijo za biometrični 
potni list) ter plačati upravno takso in stroške obraz-
ca, v skupnem znesku 17,37 EUR. Za mladoletne osebe 
mora biti prisoten tudi eden izmed staršev.

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

KRŠKO – Krški rokometaši so odigrali prvo kolo MIK lige proti na-
sprotniku iz Ribnice. Končni rezultat je bil 29:32 (14:20).
Za rokometaši je debi na parketu 1. slovenske MIK rokometne 
lige. Domači igralci so izkusili slast, pa tudi ostrino prvoligaške-
ga parketa. Začetek tekme je bil popolnoma v rokah gostov iz 

Ribnice, ki so v prvem polčasu vodili z največjo razliko na tek-
mi, 11:4. Na koncu prvega polčasa je semafor kazal 20:14 za go-
stujočo ekipo. V drugem polčasu so domači rokometaši zaigrali 
veliko bolje. Strnili so obrambne vrste, iz česar je sledil niz pol-
protinapadov in protinapadov, s čimer so prišli do serije petih za-
porednih zadetkov in rezultat iz 22:28 znižali na 27:28, kar je bila 
tudi najmanjša razlika na tekmi. Vendar izkušena ekipa iz Rib-
nice ni izpustila zmage iz rok, kljub silovitemu pritisku domačih 
in bučni podpori navijačev se je tekma končala v korist gostujo-
če ekipe z rezultatom 29:32.  (mg)

Debi Krčanov v prvi ligi

Na državnem prvenstvu Slovenije za pio-
nirje in pionirke v Kopru so nastopili tudi 
trije atleti AK Sevnica. Najbolje se je od-
rezala Sara Karlovšek, ki je med pionir-
kami U16 na 2000 m osvojila srebrno me-
daljo ter s časom 6:39,03 kar za 9 sekund 
izboljšala državni rekord za pionirke U14. 

Državno prvenstvo v ring 
disciplinah
KRŠKO – 5. septembra se je v športni dvorani Šolskega centra Kr-
ško odvijalo državno prvenstvo v full contactu, low kicku in K-1 
pravilih. Tekmovanje je potekalo pod okriljem Kickboxing zveze 
Slovenije, tehnična izvajalca tekmovanja pa sta bila Klub tajske-

ga boksa Krško in KBV Sevnica. Pred približno 500 gledalci je pr-
vič med vrvi novega klubskega ringa stopilo 8 članov KTB Krško, 
izmed katerih so državni naslov osvojili štirje (Uroš Veličevič, 
Sebastian Bogolin, Denisa Širić, Jakob Pintar), drugo mesto sta 
osvojila Tadej Radkovič in Marko Gabrič, bronasta pa sta bila 
Aleksej Kos in Andrej Pajk. Za najbolj atraktiven boj večera je 
poskrbel Sebastian Bogolin, ki je 5 kg težjega nasprotnika ugnal 
v slabi minuti boja in si prislužil nadimek »pitbull«.

Kovačič podprvak v 
olimpijskem triatlonu

Državni rekord Sare 
Karlovšek

Sara Karlovšek ob semaforju z 
izpisanim rekordnim časom
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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

• Andrej Čuden, Dolenji 
Boštanj in Martina Grilc, 
Selce nad Blanco, 

• Aleš Kus in Milena 
Resnik, oba iz Vrhpolja pri 
Moravčah,

• Toni Povše in Jasmina 
Jurečič, oba iz Goriške 
vasi pri Škocjanu,

• Dejvid Veselko, Ostrog 
in Tina Zagorc, Dolenje 
Vrhpolje,

• Jaka Slokan in Katja 
Dolšak, oba iz Ljubljane,

• Marko Doles, Veniše in 
Petra Kulovec, Vavta vas,

• Simon Kerin, Brod 
v Podbočju in Janja 
Železnik, Velike Brusnice,

• Daniel Škofljanc, Koritno 
in Vladka Vovk, Slovenska 
vas,

• Stiven Sep, Maribor in 
Sandra Hodžić, Zagreb,

• Martin Kink in Maja Petek, 
oba iz Mrzle Planine,

• Niki Motoh, Ljubljana in 
Špela Dejak, Cerklje ob 
Krki,

• Željko Marković, Brežice 
in Katja Povh, Obrežje,

• Ambrož Božiček, 
Ljubljana in Saša 
Žnidaršič, Brežice,

• Vojko Gorenc, Lomno in 
Mojca Kozole, Dobrova,

• Roman Martinčič, Ledeča 
vas in Jerneja Benčina, 
Šentjernej,

• Andrej Rangus, Gorenje 
Vrhpolje in Marjeta 
Hočevar, Dolenje Dole.

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Stelita Robek, Mirna – 

dečka,
• Petra Šešerko Viličnik, 

Brestanica – dečka,
• Zvonka Povše, Zgornje 

Vodale – dečka,
• Maja Prišelj, Velike 

Malence – deklico,
• Ivica Klakočer, Koprivnica 

– dečka,
• Tadeja Zupančič, Mali Vrh 

– deklico,
• Jožica Naraglav, Gorenje 

Pijavško – deklico,
• Vesna Matekovič 

Zupanec, Log pri Vrhovem 
– dečka,

• Maja Žnidaršič, Arto – 
deklico, 

• Mateja Suhodolčan, 
Sevnica – dečka,

• Dragica Bukovec, Podulce 
– dečka,

• Irena Sokolovič, Zdole – 
dečka,

• Qamile Thaqi, Krško – 
dečka,

• Metka Guzej, Loka pri 
Žusmu – dečka,

• Anja Sikošek, Krško – 
dečka. 

ČESTITAMO! 

PREJELI SMO

Invalidsko društvo ILCO Posavje je društvo , ki ga sestavljajo ljudje s sto-
mo-ileo, kolo in uro stomo. Organizirani smo zato, da bi si z nasveti, de-
janji in izkušnjami pomagali med seboj. Društvo je bilo ustanovljeno leta 
2005, prej smo delovali kot sekcija ILCO društva Novo mesto. V naše dru-
štvo so včlanjeni stomisti iz vseh posavskih občin - Radeče, Sevnica, Kr-
ško, Kostanjevica in Brežice. V društvu se trudimo organizirati čim več 
skupnih srečanj, da se razvedrimo, poveselimo, kakšno ročno delo na-
redimo, izobražujemo in tako naučimo kaj novega. Druženje nam veli-
ko pomeni, ker prav na ta način pozabimo na bolezen. Trudimo se, da se 
ne počutimo osamljene in zapostavljene. Vabimo medse tudi nove čla-
ne, da se nam pridružijo pri naših aktivnostih. Pokličete lahko na tele-
fonsko številko 488 17 90 ali 041 720 493.  Franci Vakselj

Namesto da bi stopila v še zadnje leto devetletke, jo voznik motor-
ja popelje v klinični center, nato pa v Sočo v rehabilitacijski cen-
ter, tam pa z zdravniško pomočjo po štirinajstih letih ponovno sho-
di... Voznik brez obžalovanja, da je uničil življenje njej in nama... 
Ampak to je že za nami! Rada bi se zahvalila vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali, nas bodrili, tolažili... Njena najljubša skupina, Puppe-
tz, jo je presenetila z obiskom na domu, za spomin pa so ji prine-
sli CD, majico in fotografije z njihovimi podpisi. Hvala fantje! Hvala 
tudi takratnim sodelavcem iz Duropacka za finančne prispevke, RK 
Krško, gospe Mojci za službeno in zasebno pomoč, takratnim sošol-
cem in prijateljem, ki ste ji krajšali vikende doma, jo obiskovali v KC 
in Soči, učiteljem OŠ Leskovec za pomoč ob izvedbi bolnišnične šole. 
Hči pa je z veliko vloženega truda in optimizma zaplesala na valeti. 
Po letu dni pa še veliko presenečenje – župan Krškega gospod Franc 
Bogovič je doniral 100 € iz lastnih sredstev za šolske namene. Hvala! 
Hči je 1. septembra, upam da z zdravo nogo, prestopila prag gim-
nazije Novo mesto. Hvala še enkrat prav vsem, tudi tistim, ki jih ni-
sem posebej imenovala. Marjanca Jeler, Leskovec pri Krškem

To, kar vemo, je kapljica - kar 
ne vemo, je morje

Zahvala

BREZPLAČNA delavnica o
Informacijsko Komunikacijskih Tehnologijah

GZS Območna zbornica Posavje, Krško na podlagi javnega naročila Javne 
agencije RS za podjetništvo in tuje investicije v sodelovanju z Združenjem za 
informatiko in telekomunikacije pri GZS in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo organizira

BREZPLAČNO IKT delavnico za podjetja iz Posavske regije, ki bo

v torek, 22.09.2009 od 9.00 do 14.00 ure 
v mali dvorani Kulturnega doma v Krškem

Na delavnici bodo predstavljeni globalni trendi in nove IKT tehnologije ter rešitve, 
prikazano bo stanje in potrebe razvoja in uporabe IKT rešitev v regiji ter predstavljene 
rešitve in storitve regionalnih in nacionalnih IKT ponudnikov z naslednjih področij:  

• informacijska varnost in zasebnost,
• neprekinjeno poslovanje, 
• elektronski dokumentni sistemi (EDM) in podpora delovnim procesom,
• upravljanje odnosov s strankami (CRM),
• podpora poslovnim procesom (ERP),
• podpora poslovnemu odločanju (BI),
• e-poslovanje v nabavnih verigah (SCM),
• zunanje najemanje/izvajanje IT storitev,
• uporaba interneta za poslovanje 

V sklopu delavnice bodo udeleženci imeli možnost za neposredne izmenjave informa-
cij in delovnih predlogov, možnost neformalnih srečanj in vzpostavljanje partnerstev. V 
ta namen bodo omogočeni tudi ločeni sestanki ponudnikov in uporabnikov oz. t.i. 
»match-making«.

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA.

Vaše prijave sprejemamo po:
• e-pošti: oz.posavje@gzs.si 
• s prijavnico na spletni strani http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje
• faksu: (07) 492 23 88.

Pri padcu z motorjem sem si zlomil desno stegnenico. Poškodbo so mi 
sanirali, a se je zaradi moje nepazljivosti poškodba ponovila. Spet sem 
bil sprejet na isti oddelek. Kirurška ekipa z dr. Mahničem in dr. Pov-
hetom na čelu je naredila izjemen poseg in to zelo uspešno. Sedaj že 
lepo okrevam. Hvala tudi vsem medicinskim sestram za skrbno nego. 
Še enkrat hvala vam, ljudje v belem. Jože Deržič, Mihalovec

Zahvala kirurškemu oddelku 
brežiške bolnišnice

Če bi obstajala 
Posavska, ali Brežiška, ali Podgorska, ali 
Novomeška knjiga življenja, in bi to knji-
go odprli zdajle tukaj, bi v njej našli tudi 
tvoje ime. V tako knjigo življenja, ki, ka-
kor da je, čeprav je ni, si namreč kot no-
vinar in fotoreporter pisal, pisal o gričkih 
Bizeljskega, o odmaknjenih vaseh kosta-
njeviškega gorjanskega sveta, o poteh Sro-
melj, o Pleteršnikovem duhu v Pišecah, o 
veselicah na bregovih Sotle, Save in Krke, 
pisal si o aktivih kmečkih žena, o prosto-
voljnih in drugih gasilcih, o ljudskih pev-
kah in pevcih, o ministrih in ministrantih, 
o konjerejcih kje na Stankovem in dru-
gje, o delovnih zmagah na primer v Mr-
zlavi vasi, o ribičih in njihovih trofejah, 
o nedeljskih udarniških akcijah, o inova-
tivnih inženirjih velikega slovesa, pisal si 
o malih in o velikih ljudeh, o običajnih in 
manj znanih stvareh. Skratka, v to knji-
go življenja si zapisal za zmeraj tisto na-
jžlahtnejše iz življenja babic in dedkov, 
vnukinj in vnukov in vseh tistih vmes, vseh 
tistih prej in potem.

Svoj zadnji zapis si naredil tukaj v Posav-
ju. To je v deželi, kjer so, kot pravijo, 
jutra bližja Soncu. Vsakič, ko si s kame-
ro iskal pravo svetlobo, si za vedno ujel 
trenutek tega tukajšnjega bližjega nam 
sonca. Ko si ovekovečil trenutek Sonca, 
si ovekovečil tudi ljudi tega svetlega tre-
nutka. Trenutek na trenutek – cela doba. 
Opisoval si tako dobo, ji dal s tem pečat 
neminljivosti, ji služil častno in jo tudi 
sooblikoval.

Hodil po zemlji si naši in opisoval nje pre-
lesti. Največkrat z vedro mislijo si prisla-

njal kamero k očesu in segal po svinčniku 
in listu papirja. V taki vedrini se utrinja-
jo posebne misli, mnogokrat neponovljive 
iskrice, ki potem kot zvezde na loku neba 
spremljajo naše radosti in naša iskanja. V 
eno takih večnih zvezdic so se že spojile 
tvoje besede, namenjene krški vinski kle-
ti. Krška vinska klet je cvičkova katedra-
la, si rekel. S tem si poimenoval nekaj, kar 
je tesno povezano s to ravnico in s temi 
griči, na katerih se danes poslavljamo od 
tebe. Ena od prelesti tega našega tukaj-
šnjega sveta je namreč tudi vinogradni-
štvo, ki je seveda več kot zgolj lepota in 
užitek. Vinogradništvo je – tudi to si sko-
zi svoje novice, poročila, reportaže in z 
gibljivo sliko zapisal v tisto knjigo življe-
nja – način tukajšnjega življenja, vsakda-
nji kruh, je molitev in kletev tisočih. Tudi 
ti si se s svojim vinogradom in zidanico za-
pisal vinogradništvu. 

Pisal si, pisal. Včasih kot krt v neznani 
temi globoke ilovice, drugič kot orel z 
ožarjene pečine si ril in kljuval v vsak-
dan, tako kot pač rijemo in kljuvamo, no-
vinarske duše. Bil si član velike druščine, 
ki mrmra in valovi od Tokia do La Paza, od 
Nairobija do Helsinkov. Pri tem smo si bili 
bratje po peresu in po dobrih namenih, s 
katerimi naj se vsakokrat novinar loti pi-
sanja o vsakdanu. In za povrh smo bili tu-
kaj v Posavju drug ob drugem tudi v naši 
posebni, pokrajinski stanovski organizaci-
ji, v našem Klubu posavskih novinarjev, ki 
ima v svoji osebni izkaznici zapisano ime 
Novi klub. V imenu kluba posavskih novi-
narjev ti govorim te besede, tvojim naj-
bližjim pa izrekam iskreno sožalje.
 M. Luzar

»Pišemo, pišemo, dokler se 
ne izpišemo…«
Te besede mi je pred leti napisal takrat mladi novinarski 
kolega Milan Skledar kot posvetilo v svojo knjigo pesmi, 
ki mi jo je podaril. Te besede veljajo, spoštovani kolega 
Mirko, tudi zate in za tvoje delo.

Vaščani Armeškega si bomo petek, 11. septembra, zapomnili za vse-
lej, saj smo skozi naselje »končno« dobili novo asfaltno prevleko. Prvi 
asfalt je bil namreč položen davnega leta 1974. V zadnjih desetletjih 
smo bili nekajkrat v planu občine Krško, a do realizacije ni prišlo. A ker 
»kdor čaka, tudi dočaka«, smo ta dan dočakali z največjim zadovolj-
stvom. V svojem imenu in v imenu vaščanov Armeškega se zahvaljujem 
županu občine Krško Francu Bogoviču in njegovim sodelavcem. Hvala 
izvajalcu del podjetju TIMI Krško, posebej pa se zahvaljujem Niku So-
mraku iz oddelka za gospodarsko infrastrukturo, ki je v času pripra-
vljalnih del prisluhnil tudi predlogom vaščanov in njihovi potrebi po 
nekaterih boljših ureditvah. Seveda pa upam, da sedaj ne boste poza-
bili na naselje Armeško, saj imamo v naslednjih letih še nekaj potreb 
in bomo program dela v upanju na uresničitev poslali na KS Brestanica.
 Vlado Bezjak, član sveta KS Brestanica

»Velik dan« za vaščane 
Armeškega

Začasna 
premestitev 
ginekološke 
ambulante
BREŽICE - V Splošni bolnišni-
ci Brežice se je 14. septem-
bra pričela prenova prostorov 
ginekološke ambulante in ure-
ditev prostorov ambulante za 
nosečnice, ki bo predvidoma 
zaključena do konca oktobra. 
V omenjenem obdobju bo gi-
nekološka ambulanta začasno 
nameščena v prvem nadstro-
pju bolnišnice, v prostorih in-
ternega oddelka. 

V spomin Mirku Veselu
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 Pripravlja Samo Hajtnik

V Posavskem obzorniku štev. 16 smo objavili napotke za fotografira-
nje hišnih ljubljenčkov in razpisali nagradni foto natečaj. Na nate-
čaj se vas je do razpisanega roka odzvalo 27 s skupaj 133-imi foto-
grafijami (nekaj prispevkov je prišlo še po zaključku redakcije in jih 
zato nismo mogli upoštevati). 
Namen naše rubrike Fotografirajte s Posavskim obzornikom je, da 
bomo s pomočjo napotkov, analize fotografij in opozarjanjem na mo-
teče elemente, nehotene efekte in podobno poskušali priti do žele-
nega cilja – dobre fotografije. Tako sem vajen iz fotografskih krogov. 

Pri vsaki fotografiji vedno gledamo dva elementa, zgodbo in njeno 
tehnično izvedbo. Mnogokrat ima zgodba tako močno izpovedno vre-
dnost, da enostavno odmislimo posamezne tehnične pomanjkljivosti, 
seveda pa velja tudi obratno. Če pogledamo prispele fotografije, jih 
lahko takoj ločimo na tiste, ki so nastale naključno, in tiste, pri ka-
terih ste razmišljali o motivu, kadru, svetlobi, ostrini. Omenim lah-
ko nekaj stvari, ki zmotijo dober vtis. 
• Na kar nekaj fotografijah ni ostrine na glavnem motivu. Fotografi-

ja, ki ni ostra, je neuporabna in jo brez slabe vesti lahko izbrišete.
• Motiv je nepravilno postavljen v kompozicijo in mu manjka rep, uho 

ali tačka. Včasih lahko naredimo izrez tudi tako, da na sliki ni vseh 
delov telesa, vendar previdno, da ne zgleda kot da ima muca nogo 
odsekano.

• Ponekod je vaša pozicija fotografiranja klasična, stoječa, kar naredi 
fotografijo pogosto dolgočasno oz. lahko bi rekli: “Že nekajkrat vide-
no!” in ravno zato sem omenjal spremembo pozicije fotografiranja.

• Pri določenih fotografijah je okoli vašega ljubljenčka precej mote-
čih elementov in prav škoda je, da si niste vzeli časa in jih odstranili. 

• Pri izbiri fotoaparata pa morda samo to: ni potrebno, da imate fo-
toaparat visokega cenovnega in kakovostnega razreda, tudi z nižje 
cenovnimi zrcalno-refleksnimi ter kompaktnimi fotokamerami lahko 
v nezahtevnih svetlobnih pogojih naredite zelo prijetno fotografijo, 
zlasti če je motiv privlačen. Kljub dobrim mobilnim telefonom pa v 
tem trenutku še ni takega, s katerim bi lahko naredili fotografijo, 
ki bi tehnično bila lahko uporabna za kaj več kot lastni spominček.

Sedaj pa k izboru.

Za sodelovanje pri izboru najboljših fotografij sem za sodelovanje 
zaprosil še pet članov Društva fotografov SVIT iz Celja (www.df-svit.
si), ki je že tretje leto zapored imenovan za najboljši fotoklub v naši 
državi. Skupaj smo izbrali tri prejemnike nagrad, in sicer:

Prvo mesto za najboljšo fotografijo in s tem prvo nagrado, udelež-
bo na osnovnem tečaju digitalne fotografije, ki ga podarja Foto-n, 
Mira Dernač Hajtnik s.p. prejme Mateja Lugarič za fotografijo nje-
nega pasjega prijatelja. Fotografija je tako iz tehničnega kot tudi 
pripovednega gledišča dobra. Ostrina je na glavnem subjektu, ki je 
ujet v gibanju in igra-
nju z vodnim curkom, 
ki sami zgodbi doda 
še novo vrednost in 
dinamiko in istoča-
sno zamegli ograjo v 
ozadju, ki bi drugače 
lahko zelo motila ce-
loten vtis fotografije. 
Nemotečih elemen-
tov ni in fotografija 
sama potegne opazo-
valčev pogled na gla-
vo, ki je lepo kom-
pozicijsko umeščena 
v zlati rez. Telo raz-
igranega psa od glave 
preko zadnje desne 
tačke tvori krasno di-
agonalo, igra svetlo-
be in sence pa doda 
samo še piko na i. 
Mateji čestitamo za 
uspeli posnetek.

Drugo mesto (le za las) in s tem nagrado, knjigo iz založbe Neviodu-
num, si s svojo foto-
grafijo muce prisluži 
Franci Šeško iz Sev-
nice. Fotografija pred 
nami je ena tistih, ki 
s svojo zgodbo pre-
vzame opazovalce in 
ravno zaradi zgodbe 
brez težav zanema-
rimo pravzaprav edi-
no tehnično pomanj-
kljivost, presvetljeno 
nebo. Muca s svojo 
pozo ustvari krasno 
kompozicijo in diago-
nala, ki jo tvori preko 
zapeljivega pogleda, 
pripelje opazovalca 
na mucine kremplje 
in ustvarja kljub mu-
cini navidezni prija-
znosti kanček dvoma 

in previdnosti pred njenim običajno skritim orožjem. Z nekaj mini-
malnimi popravki oziroma digitalno obdelavo bi se fotografija brez 
težav povzpela na lestvici višje. Tudi Franciju iskreno čestitamo za 
ujet trenutek in uspelo fotografijo.

Tretje mesto in prav tako knjigo založbe Neviodunum za fotogra-
fijo speče muce prejme Amanda Štampfer. Fotografija je popolno-

ma drugačna od predhodnih. Zgodbo tvori s svojo statiko, dodatno 
vrednost pa ji daje tehnična dodelanost. Ostrina je brezhibna in na 
pravem mestu, prav tako s svojo kompozicijo prisili opazovalca, da 
mu pogled pade na mucin smrček in ga pusti v dvomu, ali muca spi 
ali pa je morda sramežljiva. Temen rob na desni strani fotografije 
še dodatno podari trenutek in zaokroži celoto. Tudi Amandi čestita-
mo za uspelo fotografijo.

V ožji izbor so bili poleg nagrajencev s svojimi fotografijami izbra-
ni še Alja Smerdel, Dejan Grmšek (dve fotografiji), Anica Šeško, 
Lara Jazbec, Mihael B. in Urška Cesar. 

PROSTI ČAS, OBVESTILA

 NAGRADE:
1. nagrada:  posebnost hiše za dve osebi
2. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi
3. nagrada:  krožnik sladic za dve osebi  

Geslo prejšnje, 18/2009 številke: 

ZNANJE TUJIH JEZIKOV 
JE PRIHODNOST

Nagrade, ki jih podarjaj Yurena – šola tujih jezikov, prejmejo:
1. nagrada: nahrbtnik Yurena: Katja Bezjak, NHM 20, 

8290 Sevnica
2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena: Stanislav Zorko, 

Cesta 4. julija 62/a, 8270 Krško
3. nagrada: denarnica Yurena: Jožica Jerman, 

Drameljšek 11, 8259 Bizeljsko

Geslo križanke pošljite do petka, 25.9.2009, 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

Restavracija „IPUSA“, MDB 1, 
Leskovec pri Krškem

Mdb 1, 8273 Leskovec pri Krškem, E-mail: restavracija.ipusa@gmail.com
Tel.: 07 48 80 318, Gsm: 070 848 350, www.restavracija.ipusa.si
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Vabljeni!

FOTOGRAFIRAJTE 
S POSAVSKIM OBZORNIKOM

Izbrali smo najboljše fotografije 
vaših hišnih ljubljenčkov

SEVNICA - V soboto zvečer so v atriju sevniškega gradu 
z glasbeno komedijo Al-Bert v devetih nebesih navdušile 
temperamentne Coronke, ženska vokalna skupina iz 
Boštanja. (Foto: L. M., več na www.posavje.info)

Foto: Mateja Lugarič

Foto: Franci Šeško

Foto: Amanda Štampfler
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AVTOMOBILI, MOTORNA VOZILA 

Prodam Citroen Xsara Picasso 1.6, le-
tnik 2001, registracija do 11/09. Vsa 
oprema vključno s klimo, narejen ve-
liki servis. Tel.: 041 791 799 

Prodam štiri jeklena platišča za Ško-
do Felicio 13 col in dve gumi, cena 
20 €, ter strešni prtljažnik za Renault 
Megane letnik 2000, cena 50 €. 
Tel.: 031 376 165

Prodam prikolico za avtomobil, do-
mače proizvodnje, malo rabljeno. 
Tel.: 040 745 262

Prodam Peugeot 206 1.4, letnik 2000, 
prev. 84.000 km, garažiran, lepo 
ohranjen, registriran do 14.2.2010. 
Tel.: 031 261 976

Prodam Opel Vectro, letnik 1998, 
lepo ohranjeno, s klimo. 
Tel.: 041 685 795

Prodam skuter Jmstar, letnik 2007, 
reg. do junija 2010, 3.000 km, šti-
ritaktni 2,4 kw/3,3 km, cena 520 €. 
Tel.: 031 633 507

Prodam Renault Modus Elle, letnik 
2006, 35.000 km, garancija, prvi la-
stnik, cena po dogovoru, menjam 
tudi za cenejši avto. Tel.: 041 704 155

Prodam motor Aprilia RS 125, v zelo 
dobrem stanju, reg. do 6/2010, cena 
1.300 €, okolica Krškega. 
Tel.: 031 757 344

Prodam traktor TV-826, letnik 1998, 
dobro ohranjen. Tel.: 031 514 502

Prodam Škodo Favorit lx, letnik 1994, 
prev. cca. 200.000 km, registrirana 
do 05/2010. Tel.: 031 232 031

Prodam traktor Zetor 4911, letnik 
1979, registriran, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 384 959

Prodam IMT 542, s hidravličnim vo-
lanom, cena 5.400 €, trifazno kovin-
ski cirkular za 240 €, električni mo-
tor 10 km za 100 €. Tel.: 041 552 915

Prodam avtoprikolico Torzija, nosil-
nost 700 kg, cena 50 €, ter 50-litrsko 
prešo za grozdje, cena 50 €. 
Tel.: 041 901 377

Prodam Citroen Xsara Picasso 1,6 
16 V, letnik 2008, registriran do 
06/2010, z vso dodatno opremo, 4 
nove zimske gume in strešne sani. 
Tel.: 041 754 013

Prodam Golf D II, rdeče barve, le-
tnik 1992, lepo ohranjen, ugodno. 
Tel.: 051 812 930

Prodam Mercedes 124, dizel, letnik 
1987, prev. 215.000 km, lepo ohra-
njen, garažiran. Tel.: 040 796 843

Prodam moško in žensko kolo, pri-
merno za študente, ter otroško 20’’ 
kolo. Tel.: 041 620 219

Prodam zelo ugodno nove poliestre za 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

motor Yamaha R 1. Tel.: 041 542 258

Prodam malo rabljen enoredni kom-
bajn SIP in belo ter rdeče vino, cena 
0,60 €/liter, žametno črnino 2.000 kg, 
žganje po 4 €/liter. Tel.: 031 510 839

Prodam Citroen Xsara 1,9 dizel, le-
tnik 1999, 160.000 km, narejen veli-
ki servis, servisna knjiga, metalik sive 
barve, veliko dodatne opreme. 
Tel.: 070 275 724

Prodam Mitsubishi Lancer 1.3, letnik 
1997, dobro ohranjen. 
Tel.: 041 969 911

Prodam motorno kolo Yamaha YZF 
750 R, genesis, letnik 1993, 92 kw, 
modro–bele barve, odlično ohranjen, 
cena 1.300 €. Tel.: 041 937 893

Prodam R5, letnik 1996, brezhiben, 
5V, 115.000 km, prvi lastnik, rdeče 
barve, lepo ohranjen. 
Tel.: 031 399 614, po 14. uri. 

Prodam Fiat Punto, letnik 1999, pet 
vrat, črne barve, lita platišča, lepo 
ohranjen, ter 4 x zimske gume, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 764 548

Prodam gume 228–75x15’’ M+S, še 
niso bile montirane, Bizeljsko. 
Tel.: 070 265 924

KMETIJSTVO, LES

Prodam suha mešana in bukova drva, 
cena po dogovoru, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 879 839

Prodam železni samostoječ koru-
znjak, za 200 €. Tel.: 07 49 22 452

Prodam 10 m mešanih drv - hrast, 
gaber ter 9 m brezovih drv, vsaka po 
400 €, metrski rez, Tržišče pri Sevni-
ci. Tel.: 051 706 264

Prodam 62 a koruze na rasti. 
Tel.: 07 49 67 389

Prodam suha, kratko žagana bukova 
drva. Tel.: 07 49 65 331

Prodam drva, bukova, grobo ali fino 
kalana na 25 cm ali 33 cm. V najem 
oddamo del stanovanjske hiše, pri-
merno za družino, bližina Brežic. 
Tel.: 041 734 859 (popoldan)

Prodam mešana drva, 15 m3, cena 40 
€/meter. Tel.: 041 231 401

Prodam razžagana kalana drva, me-
šana, hrast-bukev, suha, cena 45 €/
m3, vredno ogleda in nakupa. 
Tel.: 031 249 582

Prodam krompir za ozimnico romana 
in kalinford ter ličkalnik za koruzo, 
cena 60 €. Tel.: 041 243 809

Prodam bukova razkalana drva, cena 
45 €/m, Senovo. Tel.: 031 694 420

Prodam hlevski gnoj ali zamenjam 
za seno, slamo, silažo, koruzo ali je-
čmen. Tel.: 031 306 072

Prodam koruzo, ječmen, silažne bale 
in elektromotor 28 kw, 2800 obratov. 
Tel.: 041 581 488

Prodam večjo količino ovsa in prikoli-

co za transport bal, okroglih in v koc-
kah. Tel.: 040 713 384

Prodam mlin za koruzo – šrotar ter cir-
kular za hoblanje, vrtanje, mio stan-
dard, cena 100 €. Tel.: 041 299 420

Prodam žagan les za ostrešje. 
Tel.: 07 81 43 077

Prodam suha mešana drva in dve gor-
ski kolesi. Tel.: 040 858 727

Prodam mešana drva in deske 2,5 in 
5 cm. Tel.: 041 910 307

Prodam okrogle suhe in silažne bale, 
okolica Sevnice. Tel.: 041 852 854

Prodam suha bukova drva, 16 me-
trov, ugodno, okolica Sevnice. Tel.: 
031 367 324

NEPREMIČNINE

Mamica z otrokom išče v okolici Bre-
žic – Cerklje, zaradi službe in šole, 
enosobno stanovanje, cena do 150 €. 
Tel.: 040 900 129

Prodam vinograd in klet z bivalnim 
prostorom, na sončni legi, Bojnik – 
Dolenjska. Tel.: 07 81 40 733

Prodam posest, cca 1.000 m2, na 
Obrežju, občina Radeče, primerno 
za rejo drobnice, možna takojšnja 
vselitev. Tel.: 041 849 795

Oddam opremljeno stanovanjsko hišo 
v okolici Brežic. Hiša ima tri sobe, ku-
hinjo, sanitarije, ob hiši vrt, zelenica 
in dve garaži. Tel.: 041 834 594

Prodam nedokončano vikend hišo, v 
okolici Brestanice, možnost stanova-
nja, takoj. Tel.: 041 970 625

Prodam 12 arov vinograda, v Rade-
čah – Jagnjenica, na parceli elektri-
ka, voda, cena po dogovoru. Prodam 
tudi Clio, letnik 2007. 
Tel.: 041 369 233

Prodam hišo v centru Radeč, bližina 
vrtca, šole, zdravstvenega doma, pri-
merna za večjo družino. 
Tel.: 040 439 952

Prodam parcelo v izmeri 14 a, bliži-
na Čateških toplic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam vinograd s 340 trtami v Ce-
rovem Bregu – Sevnica, z vikendom 
in opremo v kleti, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 292 362

Prodam družinsko hišo s poslovnim 
prostorom, vrtom in sadovnjakom, na 
Obrežju – Jesenice. Tel.: 07 49 57 500

Prodam vinograd, 25 arov, z gradbe-
nim dovoljenjem za zidanico, elek-
trika, voda na parceli, cena 20.000 
€. Tel.: 041 770 654

Oddam v najem hišo 70 m2 in drvarni-
co, z možnostjo kasnejšega odkupa, v 
Zidanem Mostu, Obrežje 37, možnost 
takojšnje vselitve. Tel.: 051 438 187

Prodam vinograd s 185 trtami in sadni 
vrt, zidanico z elektriko in vodo ter vi-
nogradniško posodo. Tel.: 031 706 163

Prodam kmetijska zemljišča; zara-

ščeno njivo, gozd, k.o. Čatež in k.o. 
Cerina, ali menjam za Primorsko. 
Tel.: 07 49 65 096

Oddam v najem vinograd in trgatev. 
Prodam prikolico širine 170 cm, za 
odvoz zabojev iz vinograda. 
Tel.: 07 49 64 534

Tričlanska družina vzame v najem dvo 
do trisobno neopremljeno stanovanje, 
v okolici Sevnice. Tel.: 041 806 367

Oddamo starejšo, obnovljeno hišo, 
cca. 45 m2, na mirni lokaciji v Prili-
pah, 2 km od Čateških toplic, mirnim 
in poštenim ljudem. Tel.: 041 281 490

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Kupim štedilnik, plin – elektrika, star 
do 5 let. Tel.: 031 391 372

Prodam rabljeno kuhinjo Gorenje, 
hrast, mere 2,90 x 2,45, kotna, lepo 
ohranjena, možen ogled, cena 320 €. 
Tel.: 031 298 897

Prodam kotno računalniško mizo, 
ugodno. Tel.: 07 47 78 253 (zvečer)

Prodam garažna vrata, zastekljena 
okna in črpalko za črpanje gnojnice 
ter okenske police – marmor. 
Tel.: 031 302 355

Prodam otroški voziček Pikolo, lupi-
nico, otroško kolo, previjalno podlo-
go in otroški voziček - marela v rde-
či barvi. Tel.: 041 267 782

Prodam otroško posteljico in jogi 60 
x 120, obrobo in dvakrat posteljni-
no, zelo lepo ohranjeno, cena 100 €. 
Tel.: 031 358 176

Prodam voziček in avtosedež – jaj-
ček, Peg Perego, v sivi barvi, cena 
150 €, ter stolček Peg Perego, cena 
100 €. Tel.: 041 312 152

Prodam babyphone – elektronsko va-
ruško Phillips. Tel.: 051 314 924

Prodam otroške smučarske čevlje 
znamke Alpina, srebrne barve št. 24, 
in roza–vijolične št. 25, cena za par 
10 €, ter otroško lupinco Romer. 
Tel.: 031 368 657

Prodam samostoječo risalno mizo s 
priborom, zaradi selitve. 
Tel.: 070 317 905

Ugodno prodam rabljen hladilnik Go-
renje, z zamrzovalno omaro, višina 
120 cm, in raztegljiv kavč v poste-
ljo 200 x 170 cm. Tel.: 07 49 56 514

Prodam štedilnik, kombiniran plin – 
elektrika, korito, bojler 50 l in fran-
cosko posteljo 160 x 200, vse rablje-
no. Tel.: 070 866 643

Prodam sobno kolo, novo, cena 20 €. 
Tel.: 041 773 484

Prodam masažno mizo/stol, belo, 
usnjeno, ohranjeno, cena ugodna, 
Jesenice na Dolenjskem. 
Tel.: 030 911 534

Prodam zelo ugodno kotno razteglji-
vo sedežno garnituro (200 x 200), 4–
delno omaro (185 x 222), francosko 
posteljo (150 x 200) s predalom za 

posteljnino. Tel.: 041 797 714 

Prodam štedilnik na trda goriva – ro-
stfrei, rabljen tri leta, zelo lepo ohra-
njen, cena 250 €. Tel.: 07 49 59 115

Prodam kuhalno ploščo (3+1), plinsko 
jeklenko, kuhinjski element – spodnji 
(60cm) in tri postelje 90 x 200 z jogi-
jem, vse malo rabljeno. 
Tel.: 031 427 266

ŽIVALI

Prodam odojke, težke od 25 do 30 kg, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 790 398

Prodam burskega kozla – plemenjak z 
rodovnikom. Tel.: 041 621 362

Prodam žrebico norik b, možna tudi 
menjava. Tel.: 041 582 026

Prodam ovna, starega tri leta, za za-
kol ali nadaljnjo rejo zaradi sorod-
stva. Tel.: 041 244 969

Prodam odojke, težke do 30 kg. 
Tel.: 031 306 636

Prodam tri navadne bele koze, dve 
sta mešanki s srnasto, ena je bela 
sanjska koza, stare dve leti in 9 mese-
cev, cena 50 - 60 €. Tel.: 040 637 453

Prodam teličko, staro pet mesecev, 
ali menjam za bika. Tel.: 07 49 77 146

Prodam kravo po prvem teletu, brejo 
štiri mesece. Tel.: 031 492 837

Prodam svinjske polovice, težke 30 
kg, motorno žago Husqvarna 61FF, ku-
pim pa tridelne brane. 
Tel.: 07 49 56 186

Kupim kravo s teletom in žrebico. 
Tel.: 040 309 402

Prodam tri prašiče, težke 80 kg, 
odojke in silažne bale, deteljica, Do-
bova. Tel.: 031 563 503

Prodam zajce za nadaljnjo rejo ali 
zakol in Kio Sephio. Tel.: 041 763 512

Prodam kravo simentalko s tretjim 
teletom in prašiča, težkega 130 kg, 
ter odojke. Tel.: 031 698 469

Prodam teličko simentalko, staro tri 
mesece in pol, ter koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam kobili haflinger, stari 7 in 10 
let. Tel.: 041 504 760

Prodam ovna, starega 9 mesecev, le-
pega in močnega. Tel.: 041 377 860

Prodam dva odojka. 
Tel.: 07 49 74 047

Prodam odojke, težke 20 – 30 kg, 
okolica Dobove. Tel.: 031 306 136
 
Prodam teličko pasme limuzin, staro 
tri tedne. Tel.: 051 682 543

Prodam kravo simentalko, z bikcem, 
odojke ter grozdje žametne črnine. 
Tel.: 031 768 569

Prodam prašiča, težkega 120 kg, in 
koruzo na rasti. Tel.: 041 251 661

Prodam tri prašiče, težke po 50 kg. 
Tel.: 051 361 635

ŽIVILA, VINO

Prodam rdeče vino iz Pavlove vasi, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 952 878

Prodam trgatev žametna črnina, del 
frankinje, za 0,50 €/kg in boljše sor-
te belo grozdje, cena ista. 
Tel.: 07 49 56 664

Prodam 500 kg grozdja v okolici Ko-
privnice – žametna črnina, modra 
frankinja, kraljevina in rizling, malo 
škropljeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 709 544

Prodam ali menjam letošnji med, 
kupim motorno žago Stihl 051, lah-
ko tudi v okvari. Tel.: 07 49 87 158

Prodam grozdje, vino in prašiča, ugo-
dno. Tel.: 041 223 666

Prodam cviček z veljavno analizo, 
cena 0,80 €/l. Tel.: 051 392 451

Prodam mešano grozdje, Bizeljsko-
sremiški okoliš, cca. 1.500 kg. 
Tel.: 031 621 573

Prodam grozdje, belo in rdeče, Bi-
zeljski okoliš. Tel.: 051 480 824

Prodam grozdje modro frankinjo, ža-
metno črnino in laški rizling. Prodam 
tudi rdeče vino bizeljčan ali menjam 
za drva. Tel.: 041 439 908

Prodam belo in rdeče grozdje različ-
nih sort, ugodno, v okolici Blance, Bi-
zeljsko–sremiški vinogradi. 
Tel.: 040 809 389 

Prodam mešano belo in rdeče grozd-
je. Tel.: 07 49 57 259

Prodam kvalitetno grozdje žametne 
črnine in modre frankinje, cca. 400 
kg, v okolici Rake. Tel.: 041 401 830

Prodam kvalitetno rdeče vino ter 
grozdje modre frankinje, žametne 
črnine in laškega rizlinga. Menjam 
za meso. Tel.: 031 308 187

Ugodno prodam več vrst belega in 
rdečega grozdja, v večjih količinah, 
Bizeljski okoliš, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 585 659

Prodam mešano belo grozdje, 12 ton, 
cena 0,40 €/kg, Bizeljsko–sremiški 
okoliš. Tel.: 07 49 64 437

Prodam grozdje za cviček; frankinjo, 
žametno črnino, rumeni plavec, ri-
zling in kraljevino, na Velikem Trnu. 
Tel.: 031 591 379

Prodam mešano grozdje, belo in rde-
če, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 685 895

Prodam grozdje modre frankinje. 
Tel.: 051 632 689

Prodam kostanjev in akacijev med 
po 5 € ter sadjevec po 4 €/liter. Tel.: 
041 473 152

Prodam vino dol. rdeče, grozdje ža-
metno črnino in mešano belo. 
Tel.: 031 392 524

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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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:

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 17. in 30. 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, 17. 9.
• ob 17.00 v MC Brežice (pri knjižnici): otroška predsta-

va Mačji sejem
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Sama 

Oniča
• ob 18.30 v MC Sevnica: Sonja Simončič Bobek – starševski 

čvek: Otrok in promet 
• ob 19.00 na gradu Rajhenburg: literarno glasbeni večer 

v izvedbi literarne sekcije KD Svoboda Brestanica „Dane 
Zajc med nami“

• ob 19.00 v klubski restavraciji Golf igrišča Grad Mokrice: 
otvoritev območne likovne razstave Mokrice 2009

• ob 19.30 v dvorani Glasbene šole Brežice: predavanje 
doc. dr. Zdenke Zalokar Divjak na temo „Vzgoja za odgo-
vorno vedenje otrok in mladostnikov“

Petek, 18. 9.
• ob 18.00 v Bivaku Senovo in v OŠ Raka: večer družab-

nih iger
• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: odprtje razstave likov-

nih del s slikarske kolonije „Podobe Leskovca“
• ob 19.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar 

Jakac v Kostanjevici na Krki: otvoritev razstave hrvaške-
ga kiparja Petra Barišića „Barišićevo nihalo“

• od 19.00 dalje v Čebeln’aku (MC Krško): celonočni film-
ski maraton kultnih filmov

• ob 20.00 na gradu Brežice: koncert Tereze Kesovije in 
klape Kumpanji

• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: koncert skupine Eroika
• ob 20.00 v MC Brežice (pri dijaškem domu): servis taktič-

nih veščin – predstavitev programov

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

venske vojske in slovenskega vojaka s prikazom najno-
vejše oborožitve

• ob 10.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Rade-
čah: likovna kolonija Radeče z okolico

• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 15.00 v Lovskem domu Močilno: otvoritev prenovlje-

nega lovskega doma z vrtno veselico
• ob 16.00 na parkirišču ob kulturnem domu Šentjanž: otvo-

ritev 3. bučariade z nastopom folklornih skupin
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: potopisno predavanje Mateja 

Brezovška „S kolesom na Švedsko“
• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: koncert kitarskega in 

tamburaškega orkestra Glasbene šole Krško
• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): Butnhrupn koncert

Nedelja, 20. 9.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen za sep-
tember 2009

• ob 11.00 pri spomeniku padlim partizanskim kurirjem na 
Okroglicah: proslava na Okroglicah, slavnostni govornik: 
Silvo Gorenc, član RO ZB Slovenije

Ponedeljek, 21. 9.
• od 10.00 do 15.00 na ETrŠ Brežice: krvodajalska akcija
• ob 13.00 v Knjižnici Brežice: javna predstavitev Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Torek, 22. 9.
• od 8.00 do 12.00 na ETrŠ Brežice: krvodajalska akcija
• od 8.00 dalje na OŠ Bizeljsko: delavnica fotografiranja 

kulturne dediščine Bizeljskega
• ob 18.00 v Galeriji Krško: otvoritev slikarske razstave 

Mojce Lampe Kajtna
• ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: predstavitev kolesarskega 

vodnika in kolesarsko-pohodniške brežiške karte

Sreda, 23. 9.
• ob 18.00 v parku pri Valvasorjevi knjižnici Krško: literarni 

večer z dobitnikom nagrade Kresnik Goranom Vojnovićem 
(v primeru slabega vremena v Dvorani v parku)

• ob 19.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca – Denar 
sveta grobar

Četrtek, 24. 9.
• ob 19.00 v objektu nekdanje trgovine Hardi v starem Kr-

škem: otvoritev razstave rešitev urbanistično-arhitektur-
ne delavnice za staro mestno jedro Krško 2009

Petek, 25. 9.
• ob 17.00 na gradu Rajhenburg: koncert Marka Železni-

ka s Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško in gosti 
(v primeru slabega vremena v OŠ Jurija Dalmatina Krško)

• ob 18.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Rade-
čah: otvoritev del likovne kolonije Radeče z okolico

• ob 18.00 v OŠ Raka in v MT Veliki Kamen: filmski večer
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert dua Jure Tori & Ewald 

Oberleitner

Sobota, 26. 9.
• od 9.00 do 14.00 v TIC Sevnica v M centru Boštanj: pred-

stavitev novih programov izletov in turističnih zanimivo-
sti iz sevniškega območja

• ob 10.00 v OŠ Raka in v Bivaku Senovo: ustvarjalne de-
lavnice

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: srečanje pevskih zbo-
rov in vokalnih skupin

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen in v Bivaku Senovo: film-
ski večer

• ob 21.00 v Čebeln`aku (MC Krško): jam session

Nedelja, 27. 9.
• od 9.00 do 12.00 v TIC Sevnica v M centru Boštanj: pred-

stavitev novih programov izletov in turističnih zanimivo-
sti iz sevniškega območja

Ponedeljek, 28. 9.
• ob 16.00 v MC Brežice (pri knjižnici): delavnica osnov gra-

fičnega oblikovanja

Menjam žametno črnino za prašiča. 
Tel.: 040 369 006

Prodam rdeče in belo vino, grozdje 
laški rizling, žametno črnino, inte-
grirana pridelava, zelo ugodno. Tel.: 
031 631 748
  
Prodam grozdje modre frankinje in 
žametne črnine, cena 0,35 €. 
Tel.: 040 484 083

Prodam rdeče in belo vino, cena 
0,50 €/liter, in belo ter rdeče grozd-
je. Tel.: 07 49 51 577

Ugodno prodamo kvalitetno rdeče in 
belo grozdje za cviček. 
Tel.: 041 980 561

Prodam grozdje žametno črnino 300 
– 500 kg, cena ugodna. 
Tel.: 030 931 265

Prodam grozdje žametna črnina in 
modra frankinja ter rdeče vino. 
Tel.: 031 312 627

Prodam grozdje, mešano, cca. 600 kg 
ali menjam za prašiča, drva ali dru-
go. Tel.: 051 226 751

Prodam krompir, beli kalin, ford in 
rdeči romano. ter prašiče. težke cca. 
45 kg. Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam krompir kenebek in dva 
soda, 400 in 500-litrska. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam koruzo v zrnju, naravno su-
šeno, in krompir desire za ozimnico. 
Tel.: 051 361 635

Prodam grozdje: laški rizling, žame-
tno črnino, chardonnay, Bizeljsko–
sremiški okoliš, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 891 265

Prodam bel in rdeč mošt, več različ-
nih sort, cena 1 €/liter, večjo količino 
pripeljem. Tel.: 041 720 308

Prodam mešano grozdje za cviček, 
800 kg, na območju Vitovca, in 500 
litrov cvička, cena ugodna. 
Tel.: 040 524 474

Prodam grozdje frankinjo in žametno 
črnino za cviček, celo trgatev, cena 
ugodna, po dogovoru. 
Tel.: 040 637 202

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

Prodam mešano belo in rdeče grozd-
je, okolica Pišec. Tel.: 031 497 749

Prodam grozdje; črnina, štajerska 
belina, kraljevina, renski rizling, Bi-
zeljsko–sremiški okoliš. 
Tel.: 040 865 655

Prodam grozdje, laški rizling, rume-
ni plavec, črnino, možno tudi preša-
nje. Tel.: 031 428 470

Prodam belo in rdeče grozdje za cvi-
ček, možna menjava za drva. 
Tel.: 040 312 878
 
Prodam grozdje, žametna črnina, la-
ški rizling, kraljevina, silvanec in kra-
vo za zakol. Tel.: 031 283 913

Prodam grozdje šmarnice in otele. 

Prodam tudi vino. Tel.: 031 255 355

Prodam 400 kg belega in 400 kg rde-
čega kvalitetnega mešanega grozdja 
na Bizeljskem, ugodno. 
Tel.: 041 279 603

Prodam rdeče vino, cviček, cena 
0,70 €/liter. Tel.: 051 862 528

Prodam grozdje: frankinjo, žametno 
črnino in laški rizling, cena po dogo-
voru, možna dostava. 
Tel.: 031 570 494

Prodam grozdje za cviček: frankinjo, 
žametno črnino, rizling in kraljevino, 
okolica Volovnika. Tel.: 041 945 764

Prodam grozdje: žametno črnino, 
modro frankinjo, renski rizling in 
belo mešano, okolica Pišec, ter lopa-
tar 130 cm. Tel.: 031 222 914

Prodam vino in grozdje sauvignon, 
možna dostava. Tel.: 031 657 195

Prodam mošt portugalke ter grozdje 
laški rizling, modro frankinjo in ža-
metno črnino. Tel.: 041 781 444

Prodam ugodno rdeče vino, ki je do-
bilo zlato medaljo. Tel.: 041 385 748

Prodam grozdje žametne črnine, 
frankinje, rizlinga, kraljevine, plav-
ca, po 0,35 €/kg. Tel.: 031 603 985

Prodam grozdje – črnino, cena 
0,45€/kg, 700 kg. Tel.: 040 982 599

RAZNO

Prodam cisterno za vino, inox 600 li-
trov, plastično kad 700 litrov, mlin za 
grozdje in prešo. Tel.: 041 359 770

Prodam 150-litrsko hidravlično prešo 
in črpalko za vino, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 423 839

Prodamo stebre od kozolca. 
Tel.: 031 240 998

Prodam prešo na kamen, starinska, 
dolga 4,5 m, visoka 2,5 m, primerna 
za uporabo, okolica Radeč. 
Tel.: 031 539 945

Prodam prešo za stiskanje grozdja, 
cena 150 €. Tel.: 041 231 401

Prodam prešo na vodo in zrak, 60-li-
trsko, cena 250 €, ter novo zračno 
puško z daljnogledom, cena 130 €. 
Tel.: 041 892 228 

Prodam ročni mlin za mletje grozd-
ja, cena 60 €, ter 25 litrov žganja - 
sadjevca, 4 €/liter. Tel.: 031 211 320

Prodam pecljalnik s črpalko, mlin za 
grozdje, malo rabljeno, ugodno. 
Tel.: 031 838 378

Prodam 170-litrsko hidravlično prešo 
za vino in sadje, cena ugodna. 
Tel.: 031 704 951

Prodam malo rabljeno cisterno za 
vino, 600-litrsko, na tri pipe, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 363 099

Prodam 250-litrske sode z navojem, 
za namakanje sadja, ugodno. 
Tel.: 040 796 143 

Prodam staro prešo na kamen, v do-
brem stanju, in tridelne klinaste bra-

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

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

tel.: 051 814 104

Oglas pošljite na: Posavski obzornik, Trg M. Gubca 3, 8270 Krško

ne, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 727 045

Prodam mešalec za beton, malo ra-
bljen, starejši letnik. 
Tel.: 041 339 229

Prodam peč na trdo gorivo, 25.000 
cal, ali menjam za vino in bikca, sta-
rega 10 tednov. Tel.: 031 302 355 

Prodam vejalnik – pajkl, manjši gumi 
voz, travnik 40 arov, ob Savi. Oddam 
v najem bivalnik na odlični lokaciji. 
Tel.: 051 813 561

Prodam novo zapakirano masažno tuš 
kabino. Tel.: 051 859 467

Prodam srnjadje rogovje 155 kom., 
strelni daljnogled Tasco 6 x 40 z sul 

montažo, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 849 184

Prodam Nokio 6124, še v garanci-
ji, nova baterija, cena po dogovoru, 
odkodirana na Simobilovo omrežje. 
Tel.: 040 464 927

Prodam več svetil, kombinirane les – 
železo, primerno za vikende, zidani-
ce in gospodarska poslopja. 
Tel.: 031 601 931

Prodam tračno žago, motor 3 kw – 
380 V, kolesa fi 530. 
Tel.: 031 266 256 (zvečer)

Prodam motorno koso na laks Mitsu-
bishi 262, original japonska, dvoro-
čajna, teža 6,2 kg, rabljena enkrat, 
kot nova, cena 230 €. 
Tel.: 07 81 41 463

Prodam 80-litrsko prešo, cena po do-
govoru. Tel.: 031 864 519 

Prodam ugodno 1.520 kom. Bramac 
opeke in snegolove. Tel.: 07 81 84 746

Prodam kosilnico na laks Jonsered 
GT 32 L, skoraj nerabljeno, ugodno. 
Tel.: 051 389 362

Ugodno prodam rotacijsko kosilnico 
na dva bobna, širina 165 cm. 
Tel.: 051 853 179

Prodam več vrst gobelinov, uokvirje-
nih, primerni za dnevne sobe ali spal-
nice, ugodno. Tel.: 031 465 921

Kupim hidravlično stiskalnico cca. 
100-litrsko, dobro ohranjen pralni 
stroj in kombiniran hladilnik. 
Tel.: 07 49 61 517

Kupim predsetvenik širine 240 – 300 
cm. Tel.: 031 827 482

Oddam šivalni stroj Bagat. 
Tel.: 051 219 370

STIKI, POMOČ

Fant, 48 let, bi rad spoznal žensko, 
staro od 45 do 50 let, ki bi prišla ži-
vet k meni, sem s podeželja, okolica 
Brežic. Tel.: 041 887 130

60-letni moški nudi stanovanje žen-
ski, za pomoč v gospodinjstvu, otrok 
ni ovira, na deželi. Tel.: 070 248 482

Samski 58-letnik bi rad spoznal žen-
sko, staro od 40 do 55 let, manjše po-
stave, lahko zdomka, otrok ni ovira. 
Tel.: 070 260 566

72-letni upokojenec želi spoznati 
žensko, k sebi na dom. 
Tel.: 041 721 383

Dobre ljudi prosim, da mi podarijo 
ali prodajo po simbolični ceni štedil-
nik na trda goriva, levo odpiranje. 
Hvala. Tel.: 041 370 756

www.posavje.info 
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je dodal komentar pred ogle-
dom filma o speedwayski pri-
reditvi leta 1961 iz zapušči-
ne Olafa Lovrenčiča, ki so si 
ga zbrani ogledali, nekaj mi-
sli pa je izrekla tudi predse-
dnica Avto moto društva Krško 
Violeta Freeland. Prireditev 
je povezovala Bojana Kunej.
  M. K. M.

in številke poleg. Beseda je 
dala besedo, odločili smo se, 
da bomo Kraljevina Krmelj, 
dobro se sliši, dovolj ima-
mo majhnosti, hočemo no-
siti ponosno ime,« nadalju-
je Starič, ki je svoj čas tudi 
sam treniral rokomet, še da-
nes pa mu je žal, da se v 
prejšnjem stoletju naredila 
Krmelju krivica pri postavi-
tvi nove dvorane.

ostali so brez 
obljubljene dvorane

»Uf, to bi bilo dobro in lepo, 
pa ne samo za rokomet, am-
pak za vse športe, in vse tri 
kraje na tem mestu, Krmelj, 
Šentjanž, Tržišče, da bi imeli 
eno veliko dvorano. Pa ni va-
žno, kje stoji! Na referendu-
mu je bilo izglasovano, šlo je 
za odločitev o samoprispev-
ku, da se bo v Krmelju zidala 

velika dvorana, a je žal ne-
kaj naših sokrajanov popu-

in naredimo, kar je treba.« 
Da je njihova vnema na me-
stu, potrjuje tudi podatek iz 
leta 2002, ko so prvi trening 
opravili kar na igrišču. Poda-
tek ne bi bil tako presene-
tljiv, če ne bi bilo sredi zime 
– v mesecu februarju!

Župana poprosili za 
pomoč 

Če ne bi bilo tako, ne bi 
vztrajali. »Radi se družimo, 
smo prava klapa, vsakdo je 
dobrodošel! Treniramo en-
krat na teden, v zimski sezo-
ni vadimo v telovadnici. Ko 

stilo pritiskom… Ostali smo 
brez, rokomet pa je naza-
doval, saj ni bilo pravih po-
gojev. Če bi nam takrat na-
redili dvorano, kot nam je 
bilo obljubljeno, predvsem 
pa potrjeno z ljudsko vo-
ljo, bi danes od tega imel 
plus tudi sevniški rokomet, 
v to sem prepričan,« z gren-
kobo v glasu nadaljuje Ro-
man, čigar sekcija šteje 23 
članov, predseduje pa ji že 
od samega začetka. »Naj-
prej sem se izmikal temu, 
potem pa ni več šlo. Določi-
li so me za predsednika. Ko 
pa je treba, stopimo skupaj 

začetek v 50. letih
 
Klub v Krmelju je propadel 
leta 1990, pred sedmimi leti 
se je tradicija obudila. »Po-
nosni smo na svoje prednike, 
pred sedmimi leti smo pra-
znovali 50 let, začela sta Vla-
do Senčar in Stane Papež,« 
ponosno pove Roman Starič, 
danes kar gonilna sila roko-
metne sekcije DKŠD Svobo-
da Krmelj. Rokometaši so del 
velik družine, leta 2002 pa so 
si nadeli novo, še razpoznav-
nejše ime.

naj bo kraljevina 
krmelj

»Bilo je kmalu po novem 
letu. Z Alešem sva se pogo-
varjala, da bi spet začeli z 
rokometom. Ustavila sva se 
pri imenu, pogled pa usme-
rila v avtomobilske tablice. 

Saj veste, danes imamo na 
naših avtomobilih zapis KK 

Kraljevina Krmelj ohranja spomin
KRMELJ - Rokomet ima v Krmelju bogato in lepo tradicijo, prvi rokometni koraki, podaje in zadetki segajo v davno leto 1952. Rokomet je pred petimi leti praznoval Abra-
hama, danes s ponosom o tradiciji govorijo krmeljski veterani, zbrani v rokometno – rekreativni zasedbi Kraljevina Krmelj, ki prisega na druženje, dobro voljo in rokomet.

je vreme pravo, smo na igri-
šču, županu Srečku Ocvirku 
smo letos avgusta ob njego-
vem obisku v Krmelju nami-
gnili, da bo potrebno kma-
lu preplastiti precej uničen 
teren v Športnem parku Kr-
melj,« odločno doda Starič, 
ki se zaveda, da bodo mora-
li nekaj narediti za to špor-
tni navdušenci tudi sami. Od 
tega ne beži in je pripravljen 
s fanti tudi poprijeti za delo.

Vsako leto v Krmelju pripra-
vijo tudi odmeven turnir, ki 
je eden v seriji v veteran-
ski ligi, ki se igra v Sloveniji. 

»Ker ni dvorane, ga pripravi-
mo na zunanjem terenu. Od-
ločili smo se za mesec junij, 
ko naj bi bilo toplo in sonč-
no, čeprav nam jo včasih za-
gode vreme.«

ekipa v letu 2009

Ekipo sestavljajo Roman Sta-
rič, Bojan Zaman, Borut Pa-
pež, Igor Papež, Lojzi Kon-
čina, Beni Prosenik, Zoran 
Kos, Vojko Kos, Tomaž Me-
telko, Boštjan Starina, Du-
šan Jaklič, Damjan Kolo-
vrat, Jani Meserko, Peter 
Hočevar, Miran Železnik, 
Tilen Klatnus. 

v krmelju začeli tudi 
trebanjci

Na tem mestu velja omeniti 
še nekaj mejnikov, ki so obe-
ležili rokometno dogajanje 
na tem koncu sevniške obči-
ne. Leta 1952 je bila v Krme-
lju igrana prva tekma, leta 
1960 so v Krmelju dobili ure-
jeno igrišče, ki je devet let 
kasneje prejelo tudi asfal-
tno podlago. Vmes so se mo-
rali v Krmelju odpovedati na-
stopu v 1. slovenski ligi (leta 
1962). Dogajanje pa so še po-
sebej obeležili Vlado Senčar, 
Stane Papež, Marjan Zaman 
in Miha Logar. Ni nepomemb-
no, da prav v Krmelj segajo 
tudi začetki rokometa v Treb-
njem, saj so zanesenjaki zbra-
ni okoli Alojza Radlja igrali s 
krmeljski fanti v Krmelju.
 Drago Perko

Prisotnim je spregovorila di-
rektorica knjižnice Polona 
Brenčič ter med drugim po-
jasnila povezavo knjižnice in 
speedwaya z besedami, da z 
zbiranjem in promocijo do-
moznanskega gradiva ohra-
njajo zanamcem tehnično in 
kulturno dediščino. Nato se 
je kronološko sprehodila od 
zamisli Silvestra Mavsarja o 
tovrstni zbirki izpred sedmi-
mi let pa do uresničitve, ko je 
na ogled že tudi pestra zapu-
ščina. »Prvo postavitev zbir-
ke smo skupaj zasnovali Fran-
ci Tomažič, Silvester Mavsar, 
Urška Šoštar in Polona Bren-
čič, sodelovala sta tudi Natha-
lie Letullier in John Riding iz 
Zavoda Neviodunum, razstavo 
plakatov pa je pripravila Mar-
janca Vežnaver Kljun iz knji-
žnice,« je dodala Brenčičeva. 
Soavtor zbirke Franci Tomažič 

Zbirko so skupno odprli – najstarejši prisotni dirt track 
voznik Tone Bizjak iz Krškega, najstarejši prisotni 
speedway voznik Matevž Rozman iz Kranja, direktorica 
Polona Brenčič in župan Franc Bogovič.

Valvasorjeva knjižnica je tudi tokrat »pokala« po šivih 
od obiskovalcev.

Prireditve so se udeležili nekdanji vozniki ali njihovi 
sorodniki, ki so prispevali gradivo za zbirko (od leve): 
Ivan Molan (Krško), Vera Perko (Maribor), Vlado 
Kocuvan (Sv. Jurij), Draško Oršič (Zagreb), Matevž 
Rozman (Kranj), Antonija Babič (Krško), Albert Kocmut 
(Maribor) in Vlado Kukovec (Maribor).

Med prve obiskovalce 
zbirke se je vpisal tudi 
znani gospodarstvenik in 
krški rojak Aleš Mižigoj.

V nedeljo dopoldan pa si je zbirko ogledala 
organizirana skupina ljubiteljev speedwaya z Zdol, ki 
jih je sprejel Franci Tomažič.

Valvasorjeva knjižnica 
Krško vabi občane 

k vodenemu ogledu zbirke 
v nedeljo, 20.9.2009, 

od 10. do 12. ure, 
ko si boste lahko ogledali 

tudi kratek dokumentarni 
film o speedway dirki v 

Krškem iz leta 1961!  

Pišejo zgodovino slovenskega speedwaya
KRŠKO - Pred odprtjem posebne zbirke Speedway v Sloveniji, ki so jo postavili v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško, se je v krškem parku minulo soboto zbralo lepo število tistih, ki so želeli dogodku prisostvova-
ti in se pomenkovali tudi s snovalci »piscev zgodovine slovenskega spidveja«, kakor je v nagovoru zbra-
nim v avli knjižnice nekaj trenutkov za tem dejal krški župan Franc Bogovič. 

Krmeljski veterani, zbrani v rokometni zasedbi Kraljevina Krmelj

»Tretji polčas« veteranov


