
RADEČE - Večina Radečanov bo pričakala vstop v leto 2008 
pod pravo pravcato lepotico, ki je tudi najvišja novoletna jel-
ka v Sloveniji, saj meri v višino kar 30 metrov in jo krasi toli-

ko lučk, kot je Radečanov. Okrasili so jo na prvi decembrski 
dan ob spremljajočem glasbenem programu, ki so ga pripravi-
li otroci iz radeškega vrtca in tamkajšnji osnovnošolci.   B.M.
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Kolikor Radečanov – 
toliko lučk

„To je naša smreka – lepotica,“ pravijo Radečani, 
ponosni imetniki najvišje novoletne jelke v Sloveniji. 

naslednja številka bo zaradi 
praznikov izšla že v četrtek, 

20. decembra.

BREŽICE - Župan Občine Brežice Ivan Molan,  gospodarski 
minister mag. Andrej Vizjak in minister za šolstvo dr. Milan 
Zver so v petek, 7. decembra, predstavili investicije na po-
dročju šolstva v brežiški občini. 

Župan Ivan Molan je poudaril pomen velike pridobitve na Bi-
zeljskem, kjer so zgradili novo šolsko zgradbo v vrednosti 3,3 
milijone evrov. kot je še povedal, pripravlja šolsko ministr-
stvo naložbe v srednje šole, medtem ko bo brežiška občina 
krila vse ostale stroške ter se potegovala za pridobitev sred-
stev tudi preko raznih razpisov. 

kot je povedal minister dr. Milan Zver, se bo kmalu pričela 
gradnja prizidka in športne dvorane pri brežiški osnovni šoli, 
za 11 milijonov evrov vredno investicijo pa bo država prispe-
vala 6,5 milijona evrov. Šolo bodo predvidoma začeli prena-
vljati med poletnimi počitnicami in jo v nekaj mesecih dokon-
čali, nato bodo začeli graditi še športno dvorano. načrtujejo 
tudi povečanje telovadnice pri brežiški gimnaziji za 280 m2, 
kar naj bi bilo končano do leta 2009, ter gradnjo telovadnice 
pri ekonomski šoli, ki naj bi bila končana do leta 2010. Za oba 
projekta skupaj bo država prispevala osem milijonov evrov, za 
vse investicije v šolstvo torej dobrih 14 milijonov evrov.

Minister mag. Andrej Vizjak je dejal, občina Brežice potrebuje 
nove naložbe v šolstvo, zato je vesel investicijskega cikla, ki se 
bo pričel. ključna v naložbenem smislu pa je vsekakor brežiška 
šola, kjer bodo končani tudi pritožbeni roki, po preverjanjih pa 
je občina Brežice na vrhu upravičenosti do soinvestiranja. 

M. Kalčič M.

Brežiške investicije 
na področju šolstva

Investicije so predstavili dr. Milan Zver, Ivan Molan in 
mag. Andrej Vizjak. 

Aktivnosti za odkup zemljišč 
dolvodno od podjetja Vipap 
Videm krško na levi strani 
Save že potekajo. Večinska 
lastnica zemljišč je Obči-
na krško, v manjšem odstot-
ku pa fizične osebe, s kateri-
mi so že opravili vse potrebne 
razgovore in dosegli načel-
na soglasja, tako da bo krka 
lahko zemljišča odkupila po 
enotni ceni. novomeška far-
macevtska družba bo na ome-
njenem območju v naslednjih 
letih zgradila objekte, v ka-
terih bo v prvi fazi poteka-
la proizvodnja intermediatov 
za farmacevtske učinkovine. 
Proizvodni objekti naj bi sku-
paj s pripadajočo infrastruk-
turo obsegali več tisoč kva-
dratnih metrov. 

Prednost območja, na ka-
terem bo krka gradila svojo 
proizvodnjo, je vsa potreb-
na infrastrukturna ureditev: 
vodovod, skupna čistilna na-
prava na območju podjetja 
Vipap, možnost priključitve 

Krka	prihaja	v	Krško
Za Krkino tovarno je predvidena lokacija med Vipapom in sadovnjaki Evrosada.

KRŠKO –  Župan občine Krško Franc Bogovič in član uprave ter direktor ra-
zvoja in raziskav v novomeški tovarni zdravil Krka dr. Aleš Rotar sta na vče-
rajšnji novinarski konferenci javnost seznanila z novo investicijo v občini 
Krško. Farmacevtska družba Krka bo na 16,7 hektarjih v neposredni bližini 
podjetja Vipap Videm zgradila novo tovarno.

na magistralni plinovod in ka-
kovostna oskrba z električno 
energijo. Pomembnost pa lo-
kaciji daje tudi možnost pri-
ključka na bodoči novi most 

in obvoznico, bližina avtoce-
ste Ljubljana – Zagreb in ne-
nazadnje meddržavna žele-
zniška proga. 

Lokacija vzhodno od podjetja 
Vipap je bila pri prvotni spre-
membi prostorskih planov v 

osemdesetih letih predvidena 
za širitev proizvodnje celulo-
ze. ker se ti načrti niso uresni-
čili, je območje že dlje časa 
veljalo za eno najatraktivnej-

ših industrij-
skih lokacij v 
občini in šir-
šem prostoru. 
kot je dejal 
Franc Bogovič, 
so v krškem 
veseli, da se 
poslovna ob-
močja polnijo 
in da tudi naj-
prodornejša in 
najuglednejša 
podjetja, kot 
je krka d.d. vi-
dijo v njih mo-
žnost svojega 

razvoja. Povedal je, da so po-
govori s krko stekli pred pol-
drugim mesecem. to pa tudi 
pomeni, da je prvi krški forum 
gospodarstvenikov, ki je bil v 
septembru, že obrodil lepe sa-
dove. 

P.P., S.M.

Investicijo sta predstavila dr. Aleš Rotar 
in župan Franc Bogovič.

Kje najti dobrega delavca?
SEVNICA – Na sevniškem gra-
du so se še zadnjič v tem 
letu srečali direktorji sevni-
ških podjetij z županom Kri-
stijanom Jancem in njego-
vimi sodelavci iz občinske 
uprave. Medtem ko je bila še 
pred nekaj leti glavna tema 
takšnih srečanj brezposel-
nost, postaja zdaj vse večja 
skrb, kako in kje najti dovolj 
delavcev, še zlasti v gradbe-
ništvu, kovinsko-predeloval-
ni dejavnosti, kmetijstvu ter 
gostinstvu in turizmu. Več o 
tem na strani 8.
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Letos je kadrovsko štipendi-
jo, ki jo po tripartitni pogodbi 
subvencionirajo občine krško, 
Sevnica in Brežice, Regionalna 
razvojna egencija Posavje kot 
nosilec projekta Posavska šti-
pendijska shema ter podjetja, 
prejelo 41 novih štipendistov 
ter 44 tistih, ki so pridobili šti-
pendijo iz tega naslova že v 
preteklih šolskih ali študijskih 
letih. kakor je na slovesnosti 
poudaril direktor RRA Posavje 
Robert Ostrelič, so tej pilotni 
shemi štipendiranja, ki je pr-
vič stekla v letu 2003/2004, 
sledili še v desetih sloven-
skih regijah, kar je prispeva-
lo k temu, da se je model šti-
pendijske sheme uveljavil tudi 
na nacionalnem nivoju kot se-
stavni del novega zakona o šti-
pendiranju, ki je bil sprejet v 
mesecu juliju letos. Vendar pa 
ima novosprejeti zakon še sla-
bosti, ki si jih prizadevajo z 
Zavodom RS za razvoj kadrov 
razrešiti, saj je resda doprine-
sel posavski štipendijski shemi 
dolgoročno finačno stabilnost, 
hkrati pa omejil področja izo-
braževanja, kar se je odrazilo 
na zmanjšanju števila prvotno 
prijavljenih podjetij, ki so raz-
pisala štipendije, s 46 na 35, 
kakor posledično tudi na zni-
žanju skupnega števila štipen-
distov s 96 na 85. kljub temu 
pa so presegli število vključe-
nih podjetij in štipendistov v 

Zagotovljeno financiranje, 	
omejena	izbira	študija
KRŠKO – V petek zvečer, 7. decembra, so v krškem Kulturnem domu krški župan Franc Bogovič, sevniški žu-
pan Kristijan Janc in brežiška podžupanja Patricia Čular z  vodjo projekta Posavska štipendijska shema pri 
Regionalni razvojni agenciji Posavje (RRA) Natašo Šterban Bezjak slavnostno podelili štipendije za šolsko in 
študijsko leto 2007/2008, ki jih je razpisalo 35 podjetij, prejelo pa 85 štipendistov z območja Posavja.

primerjavi s preteklim šolskim 
letom 2006/2007, v katerem 
je 27 podjetij razpisalo 70 ka-
drovskih štipendij.

Slavnostni govornik prof. dr. 
Ivan Rozman, rektor Univer-
ze v Mariboru, je dejal, da je 
danes v Sloveniji okoli 108.000 
študentov, kar predstavlja več 
kot 60 odstotkov šolajoče se 
populacije in kar nas postavlja 
ob bok tistim evropskim drža-
vam, ki so že dosegle oziro-
ma presegle mejo 60 % popu-
lacije: „Slovenija je danes del 
združene Evrope, ki temlji na 
znanju, znanje pa  potrebuje 
dober, kvaliteten izobraževal-
ni proces. in če hočemo iti v 
korak z drugimi državami, ga 
bomo morali vzpostaviti tudi 
pri nas. Dober izobraževal-
ni proces v Evropi pomeni po 

eni strani javno dobro, po dru-
gi strani pa pomeni tudi jav-
no odgovornost, kar pomeni 
odgovornost celotne družbe, 

da organizira študijski pro-
ces, ki zagotavlja takšna zna-
nja, ki so potrebna za nadaljni 
razvoj Evrope. Hkrati ta zah-
teva tudi odgovornost študen-
tov, ki so deležni t.i. akadem-
ske svobode, kar je neke vrste 
pravica in odgovornost. Pra-
vica v tem, da lahko študen-
tje sami izbirajo študijski pro-
gram in sami kreirajo svoja 
znanja, ki jih pridobijo v okvi-
ru izbirnih vsebin znotraj štu-
dijskih programov, kar pome-
ni, da za osvojeno znanje tudi 
soodgovarjajo.“

Rektor mariborske Univerze 
se je v svojem govoru nave-

zal tudi na pomemben vidik  
zagotavljanja študija mladim 
preko štipendiranja, ki hkra-
ti omogoča podjetjem preko 
kadra načrtno usmeritev in 
domače znanje, ki bo v pri-
hodnosti na določenem ob-
močju zagotavljalo dodatno 
vrednost in višjo izobrazbe-
no raven.

Ob podelitvi štipendij Posa-
vske štipendijske sheme so 
zbrane nagovorili tudi pred-
stavniki vseh treh občin: kr-
ški župan Franc Bogovič, ki 
je podelil 22 od skupno 54 šti-
pendij, ki jih je razpisalo 19 
podjetij iz občine krško, bre-
žiška podžupanja Patricia Ču-
lar, ki je podelila 8 novih od 
skupno 14  štipendij osmih 
brežiških podjetij, ter sevni-
ški župan Kristijan Janc, ki je 
v imenu osmih podjetij iz ob-
čine Sevnica izročil pogodbe 
o štipendiranju enajstim od 
skupno 18 štipendistov. Sama 
prireditev pa je bila preplete-
na tudi s kulturnim  program, 
ki ga je duhovito povezoval 
televizijski voditelj Peter Po-
les, izvajali pa so ga pod tak-
tirko Francija Arha Big Band 
krške glasbene šole z mladim 
solistom Aristelom Škrbičem 
ter Jože Bogolin z igranjem 
na marimbo.

Bojana Mavsar

Prejemniki stipendij Posavske stipendijske sheme

Ministrstvo za obrambo se je 
s podpisom protokola zaveza-
lo, da bo zaradi začasne zapo-
re lokalne ceste Veliko Mraše-
vo – gorica – Drnovo v obdobju 
2008-2010 zagotovilo 200 tisoč 
evrov za vzdrževanje in poso-
dabljanje omenjene ceste, pa 
tudi, da bo zagotovilo izbolj-
šanje opremljenosti prosto-
voljnih gasilskih društev v kS 
Veliki Podlog in Podbočje ter 
upoštevalo potrebe lokalnega 
prebivalstva pri načrtovanju 
in gradnji rekreacijskih po-
vršin in objektov v okolici le-
tališča. Zaveza Ministrstva za 
gospodarstvo je, da bo za iz-
gradnjo kanalizacije in ostale 
infrastrukture v naseljih Veli-
ki Podlog, Jelše, gorica, Pri-
stava, Veliko Mraševo, Malo 
Mraševo in kalce-naklo, kar 
bo po oceni stalo 6,7 milijo-
nov evrov, zagotovilo 60 od-
stotkov stroškov investicije 
oz. štiri milijone evrov. našte-
ti projekti naj bi bili realizira-
ni do leta 2015.
Župan Franc Bogovič je ob 
podpisu protokolov, ki sta se 
ga udeležila tudi predsedni-
ka »prizadetih« krajevnih sku-
pnosti Veliki Podlog in Podbo-
čje Franc Nečemer in Darko 
Kodrič, poudaril, da je kljub 
deljenim mnenjem okoliških 

SEVniCA – Sevniški občinski svet se je včeraj, 12. decembra, 
sestal na 10. redni seji v tem mandatu. na dnevnem redu, ki 
je predvidoma obsegal kar 32 točk, je bila tudi prva obrav-
nava predloga odloka o proračunu občine Sevnica za leto 
2008, ki naj bi prihodkovni strani znašal 19,7, na odhodkov-
ni strani pa 21,6 milijonov evrov. Svetniki in svetnice so med 
drugim odločali še o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega or-
gana občinskih uprav Brežice, krško in Sevnica, pa tudi o vi-
šini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sev-
nica za leto 2008, ki naj bi znašala 200 evrov.  P.P.

Sevničani včeraj o proračunu

BREŽiCE - V ponedeljek, 3. decembra, so se v nadaljeva-
nju seje sestali brežiški svetniki in svetnice. Po dolgi razpra-
vi so prižgali zeleno luč 29 milijonov evrov težkemu prora-
čunu 2008, ki gre v nadaljnjo 15-dnevno razpravo krajevnim 
skupnostim ter ostali zainteresirani javnosti. Predloga odlo-
ka o proračunu za leto 2009 pa niso podprli, saj naj bi bilo v 
njem še preveč neznank. Skozi prvo branje so s pripombami 
spustili tudi odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega or-
gana občinskih uprav občin Brežice, krško in Sevnica, nasle-
dnji dve točki, ko naj bi obravnavali pravilnika o sofinancira-
nju ljubiteljskih kulturnih programov in programov športa, 
pa so preložili na januarsko sejo. Sklepa o vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč niso 
sprejeli, saj so menili, da je ta prispevek v sosednjih obči-
nah krškem in Sevnici dosti nižji, za konec pa so odločali še 
o nepremičninskih zadevah. Zaključek seje je bil praznično 
obarvan, saj je župan Ivan Molan prisotnim voščil s prilo-
žnostnim darilom ob prihajajočih praznikih. 

M. K. M. 

V	nadaljnjo	razpravo	le	
proračun za leto 2008

kOStAnJEViCA nA kRki – Po več kot enomesečnem premo-
ru je za danes, 13. decembra, sklicana 14. redna seja ko-
stanjeviškega občinskega sveta. najbolj pričakovana točka 
dnevnega reda je glasovanje o sporazumu o razdelitvi pre-
moženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med ob-
činama krško in kostanjevica na krki. krški občinski svet je 
sporazum o t.i. delitveni bilanci med občinama sprejel že 
pred časom, kostanjeviški občinski svetniki pa so z odloča-
njem o tej zadevi odlašali. na današnji seji bodo predvido-
ma odločali tudi o rebalansu letošnjega proračuna.  P.P.

Danes o delitveni bilanci

kRŠkO – Danes popoldan se bo na 17. redni seji sestal občin-
ski svet občine krško, ki bo predvidoma obravnaval 16 točk 
dnevnega reda. Med drugim bodo svetniki dobili v obrav-
navo pripombe in predloge Občine krško k dopolnjenemu 
osnutku državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje 
ob krki, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ureditvenem načrtu za naselje Raka, predlog sklepa 
o sprejemu programa investicijskega vzdrževanja objektov 
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina krško, s 
področja družbenih dejavnostih za obdobje 2008 - 2015, pa 
tudi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest po 
občini krško za prihodnje štiriletno obdobje, predlog letne-
ga programa športa za leto 2008 idr. Med širše zanimivejši-
mi točkami dnevnega reda pa bo tudi seznanitev občinske-
ga sveta s postopkom predlaganega poteka dokapitalizacije 
družbe Rudar Senovo.  B.M.

Krški	svetniki	ponovno	v	klopeh

Del letališča tudi v krški občini,
v	zameno	infrastruktura
KRŠKO - Župan Občine Krško Franc Bogovič, minister za obrambo Karl Erjavec in minister za gospodar-
stvo mag. Andrej Vizjak so pred tednom dni podpisali protokola, ki urejata sodelovanje med občino in 
ministrstvoma pri posodobitvi vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Del letališča je namreč tudi nadome-
stno območje za odmetavanje tovora v nujnih postopkih, ki bo na območju občine Krško, natančneje v 
Goriškem gaju med Gorico in Velikim Mraševim. 

prebivalcev o primernosti iz-
brane lokacije za odmetava-
nje tovora na koncu prevlada-
la podpora, pričakuje pa tudi 
korekten in odgovoren odnos 
države pri reševanju neod-
govorjenih vprašanj. Minister 
Karl Erjavec je ponovno po-
udaril, da posodobljeno leta-
lišče ne bo nAtO baza, bo pa 
zagotavljalo najmanj 200 no-
vih delovnih mest. V praksi vse 
od leta 1945 ni bilo primera, 
da bi območje za odmetava-
nje tovora uporabili in prepri-
čan sem, da ga tudi v bodo-
če ne bomo, vendar mora biti 
določeno zaradi visokih var-
nostnih standardov, je dodal 

Erjavec. Minister Andrej Viz-
jak se je javno zahvalil krške-
mu županu, predsednikoma in 
krajanom krajevnih skupnosti, 
ki so sprejeli območje v svo-
jo soseščino, saj se je s tem 
sprostil severni del letališča za 
civilne namene oz. za projekt 
Feniks.
Umeščanje nadomestnega ob-
močja za odmetavanje tovo-
ra – sedanje je na severnem 
delu letališča Cerklje ob krki 
- je vezano na razvoj civilne-
ga zračnega prometa ter spre-
mljajočih logističnih in stori-
tvenih dejavnosti. V kolikor 
tega ne bo, bo Občina krško 
zahtevala, da se območje iz-

vzame iz državnega prostor-
skega načrta za letališče (ob-
činski svet naj bi pripombe 
in predloge k dokumentu do-
končno sprejel na današnji 
seji) ter da se vzpostavi prvo-
tno stanje.

Peter Pavlovič

Minister Erjavec je ob pod-
pisu protokolov med drugim 
povedal tudi, da bo Sloven-
ska vojska, kljub temu, da 
ni vezana na uredbe gle-
de hrupa, slednje upošte-
vala. Flota vojaških letal, 
ki trenutno obsega 24 le-
tal (11 pilatusov in šolska 
letala), se ne bo povečala 
z lovci, ki povzročajo naj-
več hrupa, zagotavlja Er-
javec: »naš interes je čim 
manj hrupa in ne obratno«. 
individualnih rent vojska po 
zakonu ne more izplačeva-
ti, z najbližjimi in najbolj 
ogroženimi sosedi letališča, 
predvsem iz vasi Zasap, pa 
se bodo še pogovarjali, 
predvsem v smeri odkupa 
zemljišč. »Želimo si dobre-
ga sodelovanja z lokalno 
skupnostjo, ne želimo per-
cepcije, da smo slabši kot 
JLA,« pravi Erjavec.  

Ministra Erjavec in Vizjak ter župan Bogovič so po 
podpisu protokolov nazdravili.

kRŠkO – V študijskem letu 2007/2008 na Fakulteti za logisti-
ko v krškem obiskuje univerzitetni program skupno 118 štu-
dentov, od tega  69 redno vpisanih in 49 izrednih študentov. 
Po številu vpisanih je največ študentov iz novega mesta in 
okolice, in sicer 33, deset manj jih je iz občine krško, tem 
pa po številu sledijo študentje iz brežiške (22) in sevniške 
občine (16). Redni študij logistike obiskuje tudi en študent 
iz Ljubljane. Ob navedenem številu študentov, ki obiskujejo 
univerzitetni program, jih je v letošnjem študijskem letu še 
več vpisanih v visokošolski program, skupno kar 214, in si-
cer 117 študentov v redni in 97 študentov v izredni visoko-
šolski program. tudi v tem programu po skupnem številu šo-
lajočih izstopajo študentje iz novomeške občine, teh je kar 
62, 58 iz občine krško, 49 iz občine Brežice in 25 iz sevniške 
občine. Visokošolski program obiskuje tudi sedem študentov 
iz Bele krajine, pet študentov iz Celja in okolice, ter po en 
študent iz Ljubljane, Primorske ter Zasavja.   B. M.

Na	Fakulteti	za	logistiko	
preko	330	študentov

10 let - za pokrajino.
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šnega smo doživljali v drugi 
svetovni vojni, je bilo najve-
čje zlo v prvi vojni pomanj-
kanje. 

Medtem ko naju gospa Fa-
nika postreže s kavo, Evge-
nija nadaljuje: Rada imam 

kavo! Ampak se spomnite, 
ne vem, če se vi še spomni-
te, toda včasih smo pili kavo 
v majhnih skodelicah, za pol 
prsta kave je bilo v njih. Se-
daj pa poglejte, kako velike 
skodelice, kakše velike doze 
kave. in koliko vrst jo je. Res 
je vse drugače kot nekdaj. 
tudi kava.

Kako ste prišli nazaj v Slo-
venijo oziroma sploh prvič 
v domovino svojih staršev?
ko je cesarstvo propadlo, 
spomnim se še, ko sta moja 
starša šla na pogreb cesar-
ja Franca Jožefa, ves Dunaj 
je bil zavit v žalost in na no-
gah, je istočastno nastala 
tudi kraljevina Jugoslavija. 
naj povem, da je moja mati 
doma gospodinjila, v mla-
dih letih, preden se je poro-
čila z očetom, pa je pouče-
vala klavir v glasbeni matici. 
Moj oče, naj se sliši še tako 
grdo, toda ni bil dober člo-
vek, bil je slab oče meni in 
bratu in slab mož moji ma-
teri. ni imel lepega značaja 
in nanj nimam lepih spomi-
nov, toda bil je izredno za-
veden Slovenec. Domoljub! 
Zato smo z nastankom kra-
ljevine, ko sem imela 13 let, 
zapakirali kovčke in pohi-
štvo in se odselili z Dunaja 
v Ljubljano. Le poglejte, to 
imam še za spomin na teda-
nje čase! (Pokaže na stilsko 
oblikovan fotelj in kanape, 
na katerih sediva). to pohi-
štvo je še iz Avstro-Ogrske. 

Zatem smo živeli osem let 
v Ljubljani, na Rimski cesti, 

Gospa Evgenija, najprej 
vas moram seveda povpra-
šati, kako kaj zdravje?
A veste, kaj me najbolj daje? 
Ravnotežje. Moram zelo pa-
ziti, zato hodim z majhni-
mi koraki in s palico, da me 
drži. Veste, sem že dvakrat 
padla. to me najbolj pesti. 
Lansko leto sem še kar re-
dno hodila ven na kavico, 
sedaj pa mi je nekoliko pre-
daleč, grem večinoma le tu 
blizu do naše trgovine in na-
zaj. Če bi bil drug letni čas, 
bi tudi v park hodila in malo 
posedela, a ker je že spolz-
ko, moram biti previdna. Pa 
hudo je tudi, ker ne morem 
brati. Starost mi je udari-
la na oči, razen velikih črk 
ne vidim prebrati ničesar 
drobnega. Da lahko vsaj na-
slove v časopisu ali v revi-
ji preberem, moram vze-
ti aparat, ki poveča črke. 
Zvečer rada posedim pred 
televizijo, s snaho pogleda-
va poročila in si izbereva ka-
kšen film ali oddajo. najra-
je imam tisto ob petkih, na 
zdravje se imenuje. Sicer je 
moje zdravje dobro, ne mo-
rem se pritoževati, a ko si 
že toliko star, res ne moreš 
pričakovati, da ne boš imel 
nikakršnih težav. kaj veliko 
mi tudi ne tekne jesti. Jem 
pač, ker moram jesti, a raje 
kot kosilo imam zvečer kruh 
in jogurt, lahek je in mi do-
bro dene. 

Ali imate kakšno priporo-
čilo, recept, kako dočakati 
tako častitljiva leta?
Drugi rojstni dan (se nasme-
ji in mi pokaže dva prsta, 
op.p.). Po stotem rojstnem 
dnevu začneš šteti od za-
četka. kaj naj rečem? Obča-
sno me res prešine, da dolgo 
več ne bom, a nato porinem 
to kar vstran, češ, kaj boš o 
tem razmišljala, pride pač, 
ko pride. in za to ne bi re-
kla, da obstaja recept (se 
ponovno prešerno nasmeje). 
nisem imela lahkega življe-
nja. Če pomislim, recimo na 
Dunaju, kjer sem bila roje-
na in živela do 13. leta sta-
rosti, sem namesto, da bi 
hodila k pouku v petem ra-
zredu, večinoma stala v vrsti 
za kruh, v vrsti za mleko, pa 
spet v vrsti za premog. Bil je 
čas prve svetovne vojne in 
četudi ni šlo za strah, kakr-

d.o.o.

Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec,

GSM: 041 405 561

Trgovina 
za zaključna gradbena dela

montaža gips plošč

www.segrad.si

SREČNO 2008!

ko sem se poročila pri dvaj-
setih letih s kazimirjem in 
bila sem zaposlena na glav-
ni pošti. Poročil naju je pi-
satelj Fran Saleški Finžgar, 
ki je bil tedaj župnik v tr-
novski fari, in kot da je bilo 
včeraj, se še spomnim, kako 

je možev oče, ki me je pe-
ljal v cerkev, stopil na mojo 
vlečko. Po dveh letih, vmes 
sva dobila prvorojenca Boja-
na, si je moj mož, ki je bil 
po rodu s Ptuja, zaželel priti 
bližje staršem in sva se od-
selila iz Ljubljane najprej 
v Celje, kjer sem rodila še 
hčerko Milico in kjer smo bili 
tri leta, zatem pa smo od-
šli na Ptuj. tam je bilo ži-
vljenje zelo lepo, vse dokler 
niso prihrumeli hitlerijan-
ci in zaprli mojega moža z 
obtožbo, da je angleški vo-
hun. in to zato, ker je hodil 
na tečaj angleščine, ker si 
je poleg nemščine želel pač 
znati še kak drug tuj jezik. 
Medtem ko je bil mož zaprt, 
sem bila jaz z otrokoma iz-
gnana. najprej so nas name-
stili v mariborske kasarne, 
od tam so nas prepeljali na 
grad Rajhenburg, od tam na-
prej pa v Slavonijo. 

tam smo živeli v soseščini še 
z eno družino, s katero smo 
se izredno lepo razumeli, a 
skrbelo me je za otroka, ker 
sta bila šoloobvezna, a šole 
nista tam obiskovala, ker ni 
bilo organiziranega pouka. 
Pa sem se odločila in se od-
peljala v Zagreb na konzu-
lat s prošnjo, če nas lahko 
prestavijo. tako sem dobi-
la potrdilo, da lahko presto-
pim mejo takratne nezavi-
sne države Hrvatske in smo 
bili prestavljeni v Zemun. 
Otroka sta začela obiskova-
ti pouk in tam smo ostali vse 
do konca vojne. Ja, naj še 
povem, nekega dne sva šla 

z Bojanom po premog in ko 
sva se vrnila, naju je priča-
kala vsa nasmejana Milica. 
ko sem stopila v kuhinjo, je 
sredi nje stal moj mož kazi-
mir. Joj, kako sem bila sreč-
na, samo močno sem ga ob-
jemala in se spraševala, ali 
sanjam ali je res.

Pa vendarle, nazadnje vas 
je življenjska pot pripelja-
la v Krško?
Po vojni smo se najprej na-
selili v Ljubljani pri moji 
mami. Pred vojno je bil mož 
prokurist na denarnem za-
vodu, zato je šel na banko 
povprašat, če imajo še ka-
kšno prosto delovno mesto. 
ker ga v Ljubljani ni bilo, so 
mu ponudili delo v novood-
prti banki v kočevju. in tako 
smo najprej pristali v kočev-
ju, v katerem je bil nekaj 
let direktor, zatem pa name-
stnik direktorja. Otroka sta 
si medtem ustvarila svoje 
življenju, Milica v Ljublja-
ni in Bojan v krškem, midva 
pa sva v kočevju ostala vse 
do tedaj, ko sta naju sin in 
snaha povabila sem, češ, kaj 
vendar čepita sama v kočev-
ju, pridita živet k nam. in 
tega je sedaj že več kot 40 
let. 

Kaj je pustilo v vas najbolj 
grenak priokus in kaj je ti-
sto, kar vas je ali vas še da-
nes najbolj osrečuje?
najbolj hudo je doživeti iz-
gubo. najprej smrt moža, 
nato sem pred devetimi leti 
izgubila še sina Bojana. A ve-
ste, tudi če preživiš svojega 
otroka, preboliš ga ne, to 
vselej boli. Če pomislim na 
otroška leta, sem bila naj-
bolj srečna na Dunaju, kjer 
me je mama vsako popoldan 
peljala v park in kjer sem 
se igrala, igrala in igrala. in 
vsake igre se še natančno 
spomnim. nato sta me v zre-
lejših letih osrečevala otro-
ka in danes vsi moji ljubi... 
in danes pride moj Andrej z 
otrokoma, Bojanov sin. tega 
fanta imam tako zelo rada! 
(Ob tem privzdigne v vese-
lju in pričakovanju roki ter 
se razneženo nasmeje). Ve-
ste, Andrej je moja največja 
ljubezen. Andrej je moja za-
dnja ljubezen!

Nato se poslovim s čestit-
kami ob bližajočem se roj-
stnem dnevu in decembr-
skih praznikih. Prenesem ji 
še dobre želje in pozdrave 
Jožeta Habinca, ki bi se si-
cer tudi sam rad oglasil na 
obisk, a je pred dnevi pre-
ležal virozo, zato je ni ho-
tel po nepotrebnem izposta-
vljati. A Evgenija je vesela 
tovrstnega predprazničnega 
voščila, ki ga namenja tudi 
vsem bralcem Posavskega 
obzornika.

Bojana Mavsar

Pogovor z Evgenijo Bratkovič, Krčanko, ki bo na silvestrovo stara 102 leti

»Po	stotem	rojstnem	dnevu
začneš šteti od začetka!«
KRŠKO - Evgenija Bratkovič me sprejme s toplim stiskom rok in njena snaha Fanika se opravičuje, da 
naju mora zapustiti, ker ima v pečici zavitek. Ampak da nama bo seveda vseeno pripravila kavico, mid-
ve pa se naj kar pogovoriva. „Obisk dobimo popoldan,“ mi pravi radostno Evgenija. „Moj Andrej pride z 
otrokoma,“ doda in sede drobna, sivolasa, z živahno premikajočimi se očmi na fotelj. Mimogrede raz-
mišljam o tem, da takšnega prizora nisem že dolgo videla. Morda se od prizorov na starih razglednicah 
razlikuje le v tem, da je namesto gorečega kamina za Evgenijevim hrbtom okno, obrnjeno proti Stari 
vasi in da Evgenija nima v rokah pletilk. Sicer je res videti kot topla dobrodušna in še kako bistra babi-
ca, ki bo na zadnji decembrski dan dopolnila 102. leto starosti.

V novo leto »brez petard«!
kRŠkO - Občina krško in krajevna skupnost mesta krško tudi 
letos ob izteku leta na trgu Matije gubca skupaj z izvajal-
cem Zavodom Regio pripravljamo tridnevno dogajanje na 
prostem. Ob tradicionalnem veselem vzdušju bodo novost 
prazniki »brez petard«. 
Žalostno je namreč dejstvo, da se v času, ki bi moral miniti 
v sproščenem druženju, zgodijo tragični dogodki, ki neka-
tere zaradi nepremišljenosti zaznamujejo za vse življenje. 
Ob tem pa zna biti za večino ljudi množična uporaba piro-
tehničnih sredstev tudi neprijetna in zelo moteča. iz teh 
razlogov bo vnos in uporaba pirotehničnih sredstev v času 
prireditvenega dogajanja na trgu Matije gubca od 29. de-
cembra do 1. januarja 2008 prepovedana. 
Zavedati se moramo, da tovrstne aktivnosti in zavedanje 
preprečujejo katastrofalne poškodbe, ki lahko nastanejo ob 
uporabi pirotehničnih sredstev v veliki množici ljudi. ker 
vemo, da si nekateri kljub vsemu želijo učinkov pirotehnič-
nih sredstev, bomo zanje pripravili poseben prostor, ki bo 
delno odmaknjen od prireditvenega prostora ter varovan z 
gasilsko in medicinsko varnostjo, kjer si bodo lahko potešili 
željo po izvajanju tovrstnih aktivnostih. V akcijo »Brez pe-
tard« sta se poleg Občine krško, kS mesta krško in Zavoda 
Regio aktivno vključila tudi Radio Energy in Val 202… Verja-
memo, da se nam bo do začetka prireditve (29.12.) pridru-
žila še kakšna institucija oz. organizacija in seveda posa-
mezniki, zatorej: pridružite se nam in pridite na prireditev 
»brez petard«.

Občina Krško

Evgenija Bratkovič

SEVniCA - novoletno dogajanje Sevnica 2008 je naslov bo-
gatega in pestrega programa novoletnih prireditev, s ka-
terim se bomo trudili popestriti in polepšati praznične dni 
vsem prebivalcem občine Sevnica in ostalim obiskoval-
cem. Prireditve v izvedbi kŠtM Sevnica bodo potekale na 
prireditvenem prostoru na parkirišču, na trgu svobode v 
centru Sevnice, od 28. 12. do 31. 12. 2007. Vrhunec novo-
letnega dogajanja bo silvestrovanje na prostem z ognje-
metom ter štrudlom velikanom, katerega svoj kos bo do-
bil vsak obiskovalec.
Letošnje novoletno dogajanje v Sevnici spremlja projekt 
proti svetlobnem onesnaževanju. k akciji smo povabili 
tudi turistično zvezo občine Sevnica ter vse krajevne sku-
pnosti. S turistično zvezo smo v mesecu novembru izvedli 
štiri novoletne delavnice izdelave okraskov iz naravnega 
materiala, pri katerih so sodelovali člani raznih društev, 
šole in posamezniki, in sicer na Blanci, v Lukovcu, tržišču 
in na Razborju. Odzivi na delavnice so bili pozitivni, kar se 
je pokazalo z udeležbo, ki je bila v vsakem kraju dobra. 
Zavedamo se, da je praznični december čas, ko se prižge 
nešteto lučk, ki pričarajo ljudem posebno tople občutke. 
Prav tako kot do sedaj bo osvetljen grad, le da bo odet v 
modro svetlobo. 

KŠTM Sevnica

Novoletno	dogajanje	
v Sevnici

Veliko lepih trenutkov
v iztekajočem se letu

in še več lepega v novem
vam želimo iz Galerije Ambienta.

Galerija Ambienta - zakladnica najlepših daril.

a m b i e n t a

www.galerijaambienta.com Trgovina Maša Dostal s.p., CKŽ 44, Krško
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Kolumna

V nekaj moraš 
verjeti…

Eno zadnjih zgodnjih juter mi je 
na Radiu Sljeme zapela v uho 
duhovna misel, ki jo je duhovnik 
povzel iz reklamnega plakata »V 
nekaj moraš verjeti…«. Šlo je za 
oglaševanje neke banke, ki v prazničnih dneh ponuja 
kredite za vse mogoče, kar potem nenasitno ljudstvo 
nalaga v nakupovalne vozičke. O (ne)nujnosti masovnega 
početja ne bom sodila, čeravno sem se sama nek večer 
pred eno od posavskih prodajaln zgrozila, kaj vse skoraj 
do višine nebotičnika zmečemo v vozičke, pa če je početje 
nuja ali zgolj nesmiselna mrzlica grabljenja. 

Seveda je bila duhovnikova pridiga o oglaševanju potem 
usmerjena povsem v druge vode – v monetarni nesmisel 
najprej. Pridigo je nadaljeval v duhovnost poglabljanja 
vase, v vero božjega, ponižnega, odpuščajočega… Kar 
je smisel adventnega časa. In kar je prav. In absolutno 
premalo enkrat letno. Torej se ravno v tem času najbolj 
poglabljamo v police. Kar pomeni, da glede tega nimam 
volje napenjati mišic. Kot nimam volje dokazovati, 
da verjamem, da je denar ljub vsakemu izmed nas. 
Licemerstvo je pri tem težko prenašati. Ker denar, dragi 
moji, daje moč in svobodo.

Svoboda. Kar zgodila se je in nas prevzela. Posavce 
od Sevnice do Dobove, ki smo si na POP TV-ju znova 
ogledali pred kratkim predvajana narodno-osvobodilna 
filma Bitka na Neretvi in Sutjeska. Tiste, ki že imamo 
posrebrena zlato rumena leta in tiste, ki živijo še v letih 
cvetočih češenj. V letih jesenskega listja zatrjujem, da ne 
gre za nikakršno jugo nostalgijo. Gre za dejstvo, da smo si 
filma znova ogledali z velikim zanimanjem in globokim 
spoštovanjem do borcev, ki so nam izbojevali to, kar 
imamo (smo imeli). Tistim, ki so padli za pravo stvar, ne 
more in ne sme  nihče na tem svetu pripisovati prebujenih 
nečlovečnosti po osvoboditvi. Ne opravičujem nečloveškega 
ravnanja preživelih, ki so sodili brez dokaznih elementov 
in sodb. Kot tudi ne verjamem v lastno razumnost, če bi 
mi kdor koli poklal bližnje, prijatelje, požgal dom, me 
izselil, drage pognal v koncentracijska taborišča, jih mučil, 
ljudi zverinsko izrabljal za medicinske poskuse. Zlasti še 
manj verjamem v lastno človečnost, če bi mi kdo kar koli 
iztirjenega počel. Naj še kažem na pravo stvar? Ko smo bili 
preko ekranov grenko seznanjeni, da mnogi mladi ne vedo 
ničesar iz omenjene jugoslovanske niti zdajšnje slovenske 
zgodovine. 

Italijanski pisatelj, znanstvenik in intelektualec 
svetovnega slovesa Umberto Eco je ob obisku  in po 
prejemu častnega doktorata Univerze v Ljubljani 
napovedal grozo vzbujajočo napoved: Vojna in prelivanje 
krvi v Evropi sta neizogibni. Se ne gre čuditi. 

Čez nekaj dni se bomo državljani Slovenije v materi 
Evropi spominjali slovenske plebiscitarne odločitve. Sedaj 
razcepljeni na vse mogoče strani in barve ter razdeljeni na 
štirinajst pokrajin pod sloganom, Bog se usmili Slovenk in 
Slovencev, I feel Slovenia. Pa kako jo čutimo? Hlapčevsko! 
Za nekakšno ogledalo naj zapišem, da sem bila rojena v 
Republiki Sloveniji, z jugoslovanskim državljanstvom, 
potem sem Slovenka z jugoslovanskim državljanstvom kar 
lep čas živela kot južna Štajerka, pa manj časa slovenska 
državljanka kot južna Štajerka, sedaj pa se bom evropska 
Slovenka prebujala kot Posavka, na samem jugu. Pa saj 
z jugom in njegovimi ljudmi, še tistimi južneje od nas, 
v osnovi ni (bilo) nič napak. Takrat so pravi s pravimi 
Slovenci verjeli v pravo stvar. Tudi predani veri v božje. 
Zanje sta bili obe strani pravi.

Vem, v tem navideznem miru, pa še vseeno v njem, v tej 
navidezni svobodi, pa vendar še v njej, je lahko razlivati 
pamet. Pa verjeti v nekaj, čeprav v praznične iluzije… So 
le čutila mojega drugega adventnega tedna.     

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Krvodajalska	
akcija v Sevnici
SEVniCA - Območno zdru-
ženje Rdečega križa Sevni-
ca organizira krvodajalsko 
akcijo, ki bo potekala  v 
četrtek, 20. decembra, in 
v petek, 21. decembra, od 
7. do 13. ure v Osnovni šoli 
Sava kladnika Sevnica.

Bohoričeva 10, 8270 Krško
d.o.o. TEL.: 07/49-02-117
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kot je povedal eden izmed 
članov projektne skupine Bo-
štjan Zuljan (skupino je vo-
dil direktor inštituta prof. dr. 
Senko Pličanič, v njej pa sta 
bila še prof. dr. Rajko Pirnat 
in prof. dr. Miha Juhart), je 
zakon o varstvu pred ionizira-
jočimi sevanji in jedrski var-
nosti (ZViSJV) po mnenju iz-
delovalcev študije ustavno 
sporen, ker ne ureja vpraša-
nja odškodninskega varstva v 
primeru, ko imajo omejeval-
ni ukrepi države (npr. prepo-
ved stanovanjske gradnje na 
območju omejene rabe pro-
stora) t.i. razlaščujoče učin-
ke. Uredba o merilih za do-
ločitev višine nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora 
namreč določa le nadomesti-
lo, ki ga prejema lokalna sku-
pnost, v tem primeru Občina 
krško, gre pa za 4,3 milijone 
evrov letno. 

Edino pravno podlago za na-
domestilo posameznikom so 
pravniki našli v 133. členu 
obligacijskega zakonika, ki 
določa pogoje za t.i. speci-
alni odškodninski delikt. te-
meljna pogoja zanj sta na-
stanek pravno priznane škode 
in vzročna zveza med nastalo 
škodo in delovanjem dovolje-
nega obrata (v tem primeru 
jedrskega objekta). Zahte-
vati je mogoče tako povra-
čilo premoženjske (denimo 
zmanjšane tržne vrednosti 
nepremičnin) kot nepremo-
ženjske škode (pretrpljene 
duševne bolečine zaradi po-
sega v pravico do zdravega 
življenjskega okolja in strah 
pred škodljivim vplivom ra-
dioaktivnega sevanja ali pred 
potencialnimi nevarnostmi 
jedrskega objekta). "izhaja-
li smo iz predpostavke, da se 
nižja vrednost nepremičnin v 
bližini jedrskega objekta kaže 
kot posledica stigmatizacije 
bivalnega okolja. V javnosti 
se je oblikovala percepcija, 
da je življenje v bližini jedr-
skega objekta škodljivo zara-
di sevanja, pa čeprav znanost 
na to vprašanje ne daje ne-
dvoumnega odgovora," je še 
dodal Zuljan. Vsak primer bo 
potrebno reševati posamič-
no oz. tako, da bo posame-
znik pred Ustavnim sodiščem 
izpodbijal ustavnost ZViSJV. 
naše procesno pravo namreč 
ne pozna t.i. razredne tožbe, 
kjer bi posameznik v imenu 
celotne skupine oškodovan-
cev uveljavljal odškodninsko 
tožbo.

Po predstavitvi se je na Zulja-
na vsul plaz vprašanj. Andre-

Individualne	odškodnine	bolj	
kot ne možne le na papirju
KRŠKO - Na Občini Krško je 4. decembra potekala predstavitev študije o pravnih možnostih prebivalcev 
občine Krško za uveljavitev odškodnine zaradi negativnih vplivov bližine jedrskih objektov, ki so jo po 
naročilu koordinacijskega odbora Lokalnega partnerstva Krško izdelali na Inštitutu za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani. Iz predstavljene študije izhaja, da formalno pravno za posameznike obstaja 
možnost uveljavitve odškodnine, ki pa jo bo realno težko doseči.

as Repše iz Spodnjega Stare-
ga grada je odkrito povedal, 
da so najbližji sosedje nukle-
arke od študije pričakova-

li več, saj imajo na območju 
omejene rabe prostora doka-
zljivo nižji življenjski stan-
dard kot drugje. na vpraša-
nje Aleša Zajca, ali bi Občina 
nadomestilo, ki ga prejema, 
lahko razdelila tudi med ob-
čane kot individualno ren-
to, je Zuljan odgovoril, da bi 
bilo to sporno, saj so ta sred-
stva namenjena izgradnji in-
frastrukture, zakona o indi-
vidualnih nadomestilih pa po 
njegovem mnenju ne bi pod-

prla niti stroka, saj „bi marsi-
kaj potegnil za sabo“. Lahko 
pa bi, kot so avtorji zapisa-
li v zaključku študije, Občina 

za korektno izvedbo uredbe o 
nadomestilu lokalni skupnosti 
ustanovila poseben proračun-
ski sklad za odpravo posle-
dic omejene rabe prostora. 
Zuljan  meni, da sta za za-
konsko ureditev tega vpra-
šanja na voljo dve možnosti: 
sprejem zakona, ki bi defini-
ral posledice omejene rabe 
prostora, v državnem zboru, 
ali sprejem ustreznega odlo-
ka v občinskem svetu. Omenil 
pa je tudi pred leti razvelja-

vljen zakon o varstvu okolja, 
ki je urejal ekološko rento, 
ki bi jo v tem primeru lahko 
uveljavljali sosedje jedrske-
ga objekta. 

Odmeven je bil tudi nastop 
brežiškega občinskega sve-
tnika Matjaža Pegama, ki 
je opozoril, da država v Po-
savje umešča številne traj-
ne objekte, ki bodo življenje 
v tej regiji zelo otežili, po-
stopki države pa so nas pri-
peljali do tega, da debatira-
mo le o tem, koliko denarja 
bomo dobili, ne pa tudi o 
tem, ali se sploh strinjamo z 
umeščanjem teh objektov v 
prostor. Zuljan je priznal, da 
je prostorska zakonodaja pri 
nas nastavljena tako, da lah-
ko država objekt nacional-
nega pomena postavi mimo 
vseh. na splošno je med ude-
leženci predstavitve prevla-
dalo mnenje, da ugotovitve 
študije puščajo posamezni-
kom zelo malo manevrskega 
prostora za dosego individu-
alnih odškodnin, saj večina 
dvomi, da bo posameznik 
lahko od države preko sodišč 
iztožil odškodnino.

Peter Pavlovič 

Predstavitev študije je pritegnila veliko zanimanje 
občanov.
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Srečanje starejših krajank in 
krajanov na območju krajev-
ne skupnosti Raka poteka že 
tradicionalno več kot dese-
tletje na zadnji konec tedna 
v mesecu novembru. V tam-
kajšnje Društvo upokojen-
cev, ki ga kot predsednik vodi 
Jože Hriberšek, je včlanje-
nih nekaj preko 230 oseb, od 
tega je 195 tistih, ki so do-
polnili 70 in več let. Dobrih 
70 se jih je udeležilo tudi 
srečanja, katerega namen je 
druženje in negovanje znan-
stev in prijateljskih vezi, ob 
tem pa so organizatorji za-
nje pripravili tudi pogostitev 
in priložnostni kulturni pro-
gram, ki so ga izvajali učenci 
raške osnove šole ter pevski 
sestav Fantje izpod Lenar-
ta. Ob odsotnosti sicer naj-
starejših krajanov, 98-letne 
Marije Dovjak iz Brezja in 
95-letnega Franca Duha iz 
Dolenje vasi, sta kot najsta-
rejša udeleženca na srečanju 
prejela simbolna darila 93-le-
tna Marija Zupančič iz Podli-
pe in nekaj let mlajši Janez 
Lekše z Dolge Rake. kakor je 
ob tem poudaril predsednik 
Sveta kS Raka Silvo Krošelj, 
se zavedajo, da so k razvoju 
in podobi kraja ter celotne-
ga območja krajevne skupno-
sti vložile velik prispevek in 
delo prav te generacije, ki so 
po drugi svetovni vojni izgra-
jevale porušene domove in 
infrastrukturo, zato je na da-
našnjih in prihodnjih genera-
cijah zaveza, da njihovo delo 
nadaljujejo v dobrobit vseh 

Srečanje na Raki, v kraju, 
ki	dobiva	novo	podobo
RAKA – Na Raki, v gostišču Tratnik, je v petek, 30. novembra, v soorganizaciji krajevnih odborov Dru-
štva upokojencev ter Rdečega križa in Krajevne skupnosti Raka potekalo srečanje krajank in krajanov, 
ki so dopolnili 70 in več let. Gre za zadnjo večjo prireditev pred zaključkom leta in z njim povezanim 
silvestrovanjem na prostem na Raki. S tema prireditvama bodo na območju krajevne skupnosti zaklju-
čili sicer uspešno investicijsko leto, po besedah Silva Krošlja, predsednika tamkajšnje KS, pa bo v letu 
2008 pred njimi še več zahtevnih delovnih projektov.

občanov, prihodnjih rodov in 
lepše podobe kraja.

Še v letošnjem letu bodo ure-
dili dve avtobusni postajališči, 

in sicer na Površju in Ravnem, 
sicer pa, kakor ocenjuje kro-
šelj, je bilo leto 2007 uspe-
šno, saj so uspeli realizira-
ti vrsto večjih investicij. Med 
drugim so se lotili temeljite 
obnove notranjosti farne cer-
kve sv. Lovrenca v vrednosti 
preko 120.000 evrov, od če-
sar so krajani zagotovili s svo-
jimi prispevki več kot polovico 
sredstev. V sklopu del so bili 
prebeljeni notranji prostori 
cerkve, razpeljana nova ele-
ktrična napeljava, ozvočenje, 
povečan je kor in obnovlje-
ne orgle iz 18. stoletja, ki so 
bile v raško farno cerkev pre-
nesene iz kostanjeviškega sa-
mostana. Obnovili so tudi pro-
store zakristije, ob tem pa ob 

zakristiji uredili tudi sanitar-
ne prostore, kar so redki, če 
ne edini na območju občine 
krško, ki so te umestili v cer-
kvene prostore. V prihajajo-

čem letu nameravajo še obno-
viti zunanjo podobo cerkve z 
novo fasado. 

Sicer pa so veliko dela v leto-
šnjem letu vložili tudi v prido-
bivanje potrebne dokumenta-
cije in dovoljenj za investicije 
v letu 2008. Med drugim za gra-
dnjo večnamenskega objekta 
na prostoru nekdanje t.i. ob-
činske hiše, ki so jo porušili v 
drugi polovici meseca novem-
bra in kjer bodo v pritličnih 
prostorih pridobili prostore 
krajevni urad UE krško, Dru-
štvo upokojencev in frizerski 
salon, v prvem nadstropju pa 
bodo urejeni prostori za dru-
štveno dejavnost in sedež kS. 
V mansardi novogradnje pa 

bosta urejeni tudi dve stano-
vanjski enoti.

Osem novih stanovanj je na-
črtovanih tudi v sosednjem 
objektu, nekdanji prodajalni 
Mercatorja, ki je predviden za 
rušenje v prihodnjem letu in 
na prostoru katerega bo prav 
tako zgrajena novodgradnja, 
v kateri bodo poleg stanovanj 
umeščeni tudi prostori disloci-
rane enote Valvasorjeve knji-
žnice krško, galerije in prosto-
ri enote Mladinskega centra, ki 
začasno deluje v raški osnov-
ni šoli. kljub temu, da bosta 
oba načrtovana objekta ar-
hitekturno identična prejšnji 
podobi, saj sodita pod spo-
meniško varstvo, bosta novo-
gradnji prispevali k novi podo-
bi in urejenosti raškega trga, 
na katerem, pravi krošelj, na-
meravajo izvesti posege tudi 
na cestni infrastrukturi, saj 
je ta sedaj nepregledna, kar 
pri obiskovalcih in naključnihi 
popotnikih skozi kraj povzro-
ča nemalo zmede, saj ni ja-
sno začrtane meje med cesto, 
parkirišči in samim prostorom 
trga. Večjo investicijo v priho-
dnjem letu pa predstavlja tudi 
ureditev tamkajšnje šole ozi-
roma njena razširitev ter na-
črtovana novogradnja vrtca. 

Bojana Mavsar  

Srečanje krajanov nad 70 let

kRŠkO – V tukajšnjem hotelu City je 4. decembra potekalo 
prednovoletno srečanje štirih skupin za samopomoč, ki de-
lujejo na območju občine krško pod okriljem Centra za so-
cialno delo v Društvu upokojencev krško, Društvu invalidov 

krško ter v Domu starejših občanov. Vse štiri skupine vodi-
ta Mirjana Mlakar ter Marjana Sečen, katerima se je ob tej 
priložnosti s knjižnim darilom zahvalila za njuno požrtvoval-
no delo predsednica Sveta kS mesta krško Jožica Mikulanc. 
Čestitkam ob prihajajoče novem letu pa se je pridružil tudi 
krški župan Franc Bogovič.  B. M.

Prednovoletno srečanje 
skupin za samopomoč

Mirjana Mlakar, Jožica Mikulanc, Franc Bogovič in 
Marjana Sečen

Slovenija spada med najbolj 
gozdnate države v Evropi, saj 
okoli 1.170.000 hektarjev goz-
dov pokriva več kot polovico 
države. Z namenom opozori-
ti na pomen dobrega gospo-
darjenja z gozdovi, teh je od 
skupne površine kar 71 odstot-
kov v zasebni lasti, poteka po-
delitev priznanj za odličnost v 
gozdovih že vse od leta 1999. 
Od skupno preko 314.000 la-
stnikov je v teh letih priznanje 
prejelo 126 lastnikov gozdov, 
kot nagrajenec letošnjega leta 
pa iz Območne enote ZgS Bre-
žice Alojz Kerin iz Straže pri 
krškem. Slednji gospodari z 52 
hektarji  gozdnih, vinogradni-
ških in živinorejskih površin. V 
sodelovanju s strokovnimi de-
lavci ZgS, predvsem z revir-
nim gozdarjem, načrtuje in iz-
vaja posege, kot so redčenje 
in pomlajevanje gozdov, nego 
ter varstvo, z lastnim angaži-

Priznanje za odličnost 
v	gozdovih
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Gostilni Žolnir je v četrtek, 6. decembra, v orga-
nizaciji Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) potekala slovesna podelitev pri-
znanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov iz štirinajstih območnih enot.  Leto-
šnji nagrajenec iz Območne enote Brežice je Alojz Kerin. 

ranjem in svojo mehanizacijo 
pa v gozdu opravlja tudi vsa 
potrebna dela. tako je med 
drugim v zadnjem desetletju 
zgradil in uredil po svojih goz-
dnatih površinah, ki so prete-
žno listnate, z naravnimi rasti-
šči bukve in gradna, primešani 
pa so tudi kostanj, gorski ja-
vor, češnja in manjši del iglav-

cev, preko dva kilo-
metra gozdne ceste 
in več kot štiri kilo-
metre gozdnih vlak, 
zaradi česar so ke-
rinovi gozdovi sta-
bilni. Ob kulturnem 
programu, ki so ga 
oblikovali dramski 
igralec Slavko Cer-
jak in učenci glas-
bene šole Brežice, 
so poleg Alojza ke-
rina priznanje pre-
jeli še Viktor Volf 
(OE tolmin), Karol 
Primožič (OE Bled), 
Janez Rant (OE 
kranj), Valentin 
Bezeg (OE Postoj-
na), Janez Okoren 

(OE kočevje), Peter Vesel (OE 
novo mesto), Ivan Javeršek 
(OE Celje), Stanko Goličnik 
(OE nazarje), Ivo Večko (OE 
Slovenj gradec), Marjan Kra-
utberger (OE Maribor), Drago 
Makovec (OE Murska Sobota) 
in Jože Meden (OE Sežana).

Bojana Mavsar

Alojzu Kerinu je priznanje izročil 
Jošt Jakša, novoimenovani direktor 
Zavoda za gozdove Slovenije.

December je čas obdarovanj in v Centru vseživljenjskega uče-
nja so za prebivalce Posavja pripravili posebna darila – spletne 
tečaje. V okviru projekta so ob finančni podpori Ministrstva za 
šolstvo in šport RS in ESS EU v sodelovanju s partnerskimi orga-
nizacijami v Posavju razvili 11 gradiv za samostojno učenje s po-
močjo računalnika in svetovnega spleta. gradiva so zanimiva in 
pripravljena posebej za vas.
izbirate lahko med naslednjimi vsebinami: Ustvarimo otroku 
varno gnezdo, Živeti zdravo: zdravilne rastline, Po angleško, 
Računalniški triki, Učenje učenja, knjižnica, izboljšajmo vešči-
ne iskanja zaposlitve, načrtovanje kariere, neverbalna komuni-
kacija, Poslovni načrt, Uredi si potovanje... Darila v obliki sple-
tnih tečajev vas čakajo na spletnem portalu www.cvzu-posavje.
si. Bodite radovedni in darila odprite tako, da se na portalu re-
gistrirate kot uporabnik. to lahko naredite iz domačega naslo-
njača – brezplačno. Če boste imeli težave, pokličite na Ljudsko 
univerzo krško – 488 11 62 in pomagali vam bodo.

N. Kršak

Novoletna darila CVŽU 
Posavje – spletni tečaji

kRŠkO - V sredo, 5. decembra, so na Centru za razvoj pode-
želja Posavje (CRP) v krški Dvorani v parku že tretje leto zapo-
red pripravili Miklavžev sejem, na katerem so se preko prodajne 
razstave izdelkov predstavili obiskovalcem rokodelci iz obmo-
čja Posavja. teh je trenutno 30 z registrirano dejavnostjo, od 

tega jih je večina oziroma njihovih izdelkov predstavljenih tudi 
v novo izdanem katalogu rokodelskih izdelkov s posavskega po-
deželja. katalog so pripravile in uredile Anita Radkovič, Mojca 
Pompe in Darja Planinc, služil pa bo tako za trženje izdelkov 
kot tudi za predstavitev bogate in pestre rokodelske dediščine 
in posebnosti Posavja.  B. M.

Miklavžev sejem v znamenju 
posavskih rokodelcev

Čebelar Stane Popelar iz Sevnice

SEnOVO – 30. novembra je v OŠ Senovo potekalo že tradicionalno 
srečanje občanov, starejših od 75 let, ki sta ga organizirala Dru-
štvo upokojencev Senovo in krajevna organizacija Rdečega kri-
ža Senovo. 76 udeležencev – najstarejša je bila 91-letna Ange-
la Jankovič, najstarejši 87-letni Vladimir Škoberne, ki je skupaj 
z ženo, 83-letno Nado, tvoril najstarejši par – so pozdravili pred-
sednica Rdečega križa, predsednik društva upokojencev, predse-
dnik krajevne skupnosti in ravnatelj osnovne šole. Ob kulturnem 
programu, ki so ga izvedli otroci iz vrtca, in ob zvokih harmoni-
ke se je razlegla tudi pesem. Po pogostitvi je sledilo druženje, ki 
je mnogim popestrilo dan, ga polepšalo ob prijetnem klepetu in 
obujanju spominov.  I. Gmajnar 

Srečanje starejših krajanov 
na	Senovem

MEH Boštjan, dr. med.

specialist oftalmolog

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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V centru Radeč se je na prvi 
tržnici predstavilo 19 lokal-
nih ponudnikov domačih do-
brot, obrti, ročnih izdelkov… 
Dišalo je po klasičnem doma-
čem kruhu, pa tudi po rže-
nem kruhu in kruhu iz ajde 
in pire. Obiskovalci so lah-
ko okusili in kupili različ-
na peciva, suho sadje, piri-
ne jušne rezance, medene in 
mesne izdelke. Vse to in še 
veliko več so ponudili tudi v 
Društvu kmečkih žena Arni-
ka Svibno, Čebelarskem dru-
štvu Radeče, ekološka kme-
tija kos, kmetija Ključevšek 
Adam, domačija Skoporc – 
Zavrl Duška, kmetija Žonta 
Rezi in Benjamin, domači-
ja Kišek Gašper ter ekološka 
kmetija Zahrastnik. Medtem 
ko je Društvo za zdravilne ra-
stline Doline Sopote poučilo o 
domačih čajih, so se s svojimi 
izdelki predstavili še Društvo 
ljubiteljev likovne umetno-
sti Radeče, turistično društvo 
Ostrovrharji Svibno, Društvo 
prijateljev mladine Radeče 
ter tudi kovač Martin Oblak, 
ki je pokazal ročno izdelane 
srednjeveške viteške oklepe 
in pripomočke. Z vzglavni-
ki iz pirinih luščin je navdušil 
biodinamik Vekoslav Kolenc, 
Prevzgojni dom Radeče je iz-
delal celo zbirko adventnih 
aranžmajev, Varstveno de-
lovni center Radeče pa se je 

Radeška tržnica „svoje delo 
na	ogled	postavi...“
RADEČE  - Sobotnega dopoldneva, 1. decembra, je v organizaciji Kulturno turi-
stičnega rekreacijskega centra Radeče in Občine Radeče zaživela radeška tržni-
ca s skupnim imenom »Svoje delo na ogled postavi…« 

predstavil z voščilnicami in 
okraski za na jelko. Sodeloval 
je tudi Vrtec Radeče, ki je iz-
vedel čisto pravo krasitev no-

voletnih drevesc. nalašč za 
Radeško tržnico so se izredno 
potrudili učenci in učiteljice 
OŠ Radeče, ki so pri krožku 
kemije izdelali razne izdelke 
na popolnoma naraven način. 
Lepo aranžirane in okrašene 
so predstavili ognjičevo kre-
mo, kremo za roke, mazilo za 
ustnice idr. najmlajše obisko-
valce radeške tržnice je za-
baval ogromen in zgovoren 
sneženi mož, nepozabno do-
živetje pa so otroci doživeli 
ob ježi čisto pravega ponija, 
spoznali so lahko tudi klub 
Čarodej iz Zagrada in se za-
bavali s pisanim klovnom.

Radeška tržnica je vsekakor 
zaživela za vse in za vsako-
gar posebej in bila odličen 
uvod v spektakel popoldne-

va, ko smo skupaj dočakali 
veličasten prižig lučk na naj-
višji novoletni jelki v Sloveni-
ji. »kolikor Radečanov, toli-
ko lučk« je bil dogodek, ki bo 
Radečanom ostal v nepozab-
nem spominu. 

Tatjana Kavšek 

Utrinek s prve radeške tržnice (foto: JZ KTRC)

RADEČE – V radeškem kulturnem domu so obiskovalci, čla-
ni društva ter vsi, ki so povezani z delovanjem Društva So-
žitje, s slovesnostjo in kulturnim programom obeležili okro-
gli jubilej – deseto obletnico delovanja. Danes je v radeško 
društvo včlanjenih 72 članov.

»Zgodnja obravnava je najosnovnejši člen, ki staršem omogo-
ča, da lažje sprejmejo drugačnost svojih otrok. Vsak zase je 
strokovnjak za svojega otroka, kot celota pa tvorimo skupnost 
v Sožitju,« je na prireditvi povedala dolgoletna predsednica 
Silva Kašič, ki je predsednica društva že vse od leta 1990, naj-
prej za skupnost, ki je delovala za občini Laško in Radeče, po 
ustanovitvi občine Radeče pa tudi novo formiranega samostoj-
nega društva. Od skupnega števila članov je v društvo včlanje-

nih 20 otrok s posebnimi potrebami in 30 staršev, ostale člane 
pa predstavljajo sorodniki in občani, ki si skupaj z vodstvom 
prizadevajo zagotoviti čim večjo vključitev otrok s posebni-
mi potrebami v društveno in aktivno življenje preko srečanj, 
izobraževanj, prireditev, pa tudi organiziranega delovanja ra-
deške enote Varstveno delovnega centra golovec. Da bi še v 
večji meri prispevali k individualnem razvoju vsakega varovan-
ca, je kašičeva izrazila željo, da bi z društvom v bodoče v ve-
čjem številu sodelovali tudi strokovni delavci, kot so logopedi, 
pediatri in socialni pedagogi, nenazadnje pa tudi predstavni-
ki resornega Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
iz katerega se radeške jubilejne prireditve ni udeležil noben 
predstavnik. Sicer pa je bila prireditev, ki je potekala pod okri-
ljem Občine Radeče ter ktRC Radeče, prepletena s pestrim 
kulturnim programom, ki so ga oblikovali varovanci VDC golo-
vec – enote Radeče, učenci radeške glasbene šole in gledali-
škega krožka osnovne šole ter solisti, pevski in instrumentalni 
sestavi - Coronke, Moni, Ansambel Cvet, Nuška Drašček, Pihal-
ni orkester Radeče papir in godalni orkester.

Bojana Mavsar

Jubilej radeškega Sožitja

Člani društva na enem izmed organiziranih izletov

kRŠkO - Mladinski center kr-
ško, Občina krško in kultur-
ni dom krško so na Miklavžev 
večer v kulturnem domu krško 
organizirali predavanje z na-
slovom Madagaskar malo dru-
gače. na pot po Madagaskarju 
sta polno dvorano obiskoval-
cev popeljala Tone in Stane 
Kerin, ki prihajata iz naše-
ga lokalnega okolja. tone že 
23 let živi in dela kot misijo-
nar na Madagaskarju, Stane pa 
skrbi za misijonarje Slovence 
po svetu. Ob video posnetkih 
in fotografijah sta predstavila 
vlogo in pomen slovenskih mi-
sijonarjev, ki živijo in delujejo 
na Madagaskarju, prav tako pa 
sta spregovorila o izkušnjah ob 
srečanju z drugo kulturo, vsak-
danjim življenjem in miselno-
stjo domačinov ter problemi, 
s katerimi se srečujejo vsako-
dnevno. kot prebivalci zaho-
dnega, evropskega in kapitali-
stičnega sveta smo bili soočeni 
s kulturo, katere miselnost 
nam je popolnoma tuja in od-
daljena, a njeni drobci bi bili 
lahko marsikdaj za vodilo tudi 
nam. gostoma večera se je z 
glasbo in lastnimi pogledi pri-
družil tudi Džozef - Zeze Ra-
kotorahalahy, arhitekt iz Ma-
dagaskarja, ki že 30 let živi in 
dela v Sloveniji.  M.K.

Madagaskar	
malo drugače

10 let - za pokrajino.
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kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči

Kako zelo me bolijo krivice, ki se 
zgodijo zaradi zdravstvenega sis-
tema. Predolge čakalne dobe, dra-
ga biološka zdravila, ki jih zdrav-
niki lahko predpišejo le tistim, ki 
imajo največ možnosti za prežive-
tje. Pa nekajmesečno čakanje na 
preiskave, kar ruši duševni mir in 
ovira takojšnje zdravljenje. In dej-
stvo, da nimamo negovalnih bolni-
šnic. Tako, da starostniki po operacijah, ko ne morejo 
skrbeti sami zase in njihovi svojci ne zmorejo 24-urne 
nege, ostajajo v bolnišnicah, kjer jih prestavljajo z od-
delka na oddelek. S tem tvegajo bolnišnične okužbe, da 
ne govorim o občutku, da so vsem v breme.

Po drugi strani pa veliko bolnikov meni, da bodo naj-
boljšo oskrbo dobili samo v večjih bolnišnicah. Kjer je 
za operacijio kile treba čakati tudi do treh let, ko bi lah-
ko šli npr. v brežiško bolnišnico in bili na vrsti čez mesec 
dni. Tega je verjetno kriva sama bolnišnica. Ker se ne zna 
predstaviti v javnosti in povedati, kaj in kako delajo. Ker 
imajo ljudje vtis, da ima slab sloves. Ker nekaj zdravni-
kov ne zna slovensko? Ker ne znajo privabiti bolnikov?

Nič ne rečem, bolnišnica ima pomanjklivosti. Gotovo. 
Ima pa tudi prednosti. In dejstvo je, da znajo delati. 
Vsaj večina. Da znajo pomagati. Pa čeprav niso veliki in 
se ne znajo hvaliti.

Res je tudi, da so bolniki vse bolj osveščeni in vedo, kaj 
lahko zahtevajo. Vedo namreč, da lahko otroku po pad-
cu, ko se je udaril v glavo, naredijo slikanje s CT-jem in 
to zahtevajo od zdravnika. Ta jim razloži, da slikanje ni 
potrebno, da bo sevanje otroku samo škodilo in da otro-
ku ni hudega. Starši imajo pravico iti drugam. Kjer jim 
bodo najverjetne ustregli, da jih bodo pomirili. CT ne 
bo  pokazal nič posebnega, stran pa bo vrženega veliko 
denarja za preiskavo, osebje, otrok pa bo podvržen se-
vanju. Zakaj? Ker bolniki vedo, da CT obstaja in ker ne 
zaupajo zdravnikom?

Nič ne rečem, zdravniki se motijo. In ko se, je to lahko uso-
dno. Največkrat pa se ne. In vedo, kaj delajo. Vsaj večina.

Vem, da mi boste mnogi to pisanje očitali. Ker je moj 
mož kirurg brežiške bolnišnice in boste menili, da je to 
reklama zanje. Pa ni. Je pogled iz druge strani. Vem, 
koliko dela, koliko je odstoten, da dežura čez vikende, 
praznike, da zamudi hčerkine nastope. Da ne more vze-
ti bolniške, ko zboli najina deklica. Ker ga čakajo bol-
niki. Ki so naročeni. In so čakali na ta poseg. In ko sem 
bolna jaz in težko zmorem vse sama, pride moja mami. 
Ker mož dela. 

Biti zdravnikova žena je eno samo odrekanje. Včasih 
sem tako jezna nanj, da bi mu najraje postavila kovč-
ke pred vrata. Ker nikoli ne vem, kdaj pride, do kdaj bo 
operiral, če lahko računam nanj. Ker ima bolnike. In ko 
pride domov, diktira odpuste, se uči, hodi tudi na izpo-
polnjevanja. Da bi veliko vedel in znal. Znal pomagati. 
In ne mislite, da plača kaj odtehta. O tem nočem govo-
riti. Ker me je sram. Sram je lahko tudi tiste, ki odreja-
jo denar zdravnikom.

Seveda sem nanj tudi zelo ponosna. Ganjena, ko se mu 
bolniki zahvaljujejo zaradi dobro opravljenega dela, ko 
si želijo, da jih operira prav on. Ko je čuteč in prijazen 
do bolnikov. Takrat se vedno znova zavem, da je njegov 
poklic velik del njegovega bitja.

Ko sem žalostna in se počutim res sama, mu povem, da bo 
nekoč moral narediti obračun z življenjem. Ko bo sedel 
v naslonjaču in preletel spomine. Se bo spomnil torko-
vih ambulant, velikih posegov, ki jih je naredil, bolnikov, 
ki jim je pomagal, ali naju, najinih otrok? Prvih korakov, 
nasmehov, objema, v katerega mu skoči najina hčerka? 
Upam, da bo takrat njegovo srce mirno. In bo povsem po-
mirjen z življenjem, za katerega se je odločil...

Piše:
Alenka Mirt Iskra

kRŠkO – na predvečer, ko tudi naše kraje obišče znameniti 
dobri mož sveti Miklavž, t.j. v sredo, 5. decembra, je glas-
bena šola krško v svojih prostorih pripravila četrti interni 
nastop za učence, ki si v tem šolskem letu nabirajo glas-
beno znanje na najrazličnejših instrumentih. Ob polni dvo-

rani obiskovalcev ter svojih mentorjih Andreji Istenič Li-
povšek, Jeleni Vukolič, Robertu Pircu, Tomažu Rožancu, 
Martini Horvat, Maji Virant, Andreji Zlatič, Branki Žičkar, 
Ivani Krhin, Stanetu Cetinu in Branimirju Bilišku so zaigra-
li Lana Kodrič in Anja Goričar na kljunasti flavti, Lara Dru-
govič in Vita Močivnik na kitari, na klarinetu Katja Švajger, 
Viktorija Hruševar in Tamara Kozole, na flavti Petra Kozo-
le, v duetu Pia Zajc in Nika Vegelj, Katarina Rihter, Kaja 
Kovačič, Tjaša Voglar in Tjaša Železnik, na harmoniki Blaž 
Hrvatin, Haidi Škrabar, Jasmina Zorko in Aljaž Košir, na 
violončelu Anja Resnik in Karmen Uduč, v duetu tamburic 
Valentina Žabkar in Anja Resnik ter na klavirju Lenka Zu-
pančič in Mateja Budna. korepeticije sta izvajala Martin 
Šušteršič in Branimir Biliško, vodja nastopa in njena pomoč-
nica pa sta bili Andreja istenič Lipovšek in Branka Žičkar. 

M. K. M.

Pokazali	so	svoje	glasbeno	
znanje

Z nastopa učencev glasbene šole Krško

P R E J E L I  S M O

Občine v regiji Posavje se že zadnjih 5 let neuspešno loteva-
jo sodelovanje na področju določitve sedeža bodočega po-
krajinskega sveta in sedeža pokrajinske uprave. Uprave Ob-
čine Brežice in Občine Krško, se z občasnim  (po potrebi) 
tudi vključevanjem članov občinskega sveta in svetniških 
skupin, prizadevajo za lociranje sedeža vseh pokrajinskih 
institucij v posamezni občini. Seveda  takšno vedenje, brez 
pravega iskrenega dialoga, ne vodi do konkretnih rešitev, 
ampak ostajamo pri igranju tako imenovanega »pink pon-
ka« in prikazovanje trenutnih moči lokalnih županov in nji-
hovih uprav. Bi še razumeli, da se ne morejo sporazumeti, 
če bi na državnem nivoju, ne bili vsi v isti vladi. PUM se di-
stancira od igric, ki se jih poslužujejo ampak se raje posve-
čamo aktualnim temam in problemom občanov v posame-
znih občinah, kot so nova in bolje plačana delovna mesta, 
skrb za razvoj krajevnih skupnosti in njihove infrastruktu-
re, izgradnje varnih, urejenih in dostopnih športnih igrišč, 
osnovih šol, vrtci, varovanju okolju itd. Predlagamo, da se 
v Posavju razmisli o salomonski rešitvi in določitvi (toplih) 
sedežev pokrajine, kjer naj se predvidi celotna bodoča po-
krajinska uprava in sedež v »somestju« Krškega in Brežic 
in tako dajo neposredno vzpodbudo za čimprejšnji začetek 
izgradnje nove cestne povezave in infrastrukture ob njej. 
Verjamemo, da je sedež pokrajine lahko najboljši pozitiv-
ni kazalnik za investicije v prostor ob bodoči cestni  pove-
zavi, tako za gospodarske in obrtniške dejavnosti, kot tudi 
za novo krško brežiško stanovanjsko sosesko. Za čas do iz-
gradnje nove cestne povezave in »somestja« pa naj se  (to-
pli ) sedeži pokrajine razdelijo med vse posavske občine. 
Vodstvo občin pa naj se pričnejo končno ukvarjati s pripra-
vo načina skupnega nastopa Posavja nasproti države in EU, 
v tem hitro razvijajočem se globalnem trgu. Drugače bomo 
ostali tam kjer smo, kje pa smo???

Predsednik PUM-a
Davor Račič

(topli) sedeži pokrajine Posavje

LOkA PRi ZiDAnEM MOStU – nova sezona večernih pogovorov 
na deželi z znanimi Slovenci, ki jih organizirata Občina Sev-
nica in zavod kŠtM, se je pričela minuli petek v Loki pri Zi-
danem Mostu. tokrat je voditeljica Marjana Grčman gostila 
profesorja zgodovine dr. Janka Prunka, profesorico primer-

jalne književnosti in slovenskega jezika s književnostjo dr. 
Zoro Tavčar ter profesorja latinščine in grščine Alojza Re-
bulo. Vsi trije gostje zlahka najdejo skupno točko – soro-
dnost po literarni in akademski plati ter povezanost z Loko. 
Petkov klepet so z bogatim kulturnim programom popestrili 
učenci loške osnovne šole, Razborski fantje, folklorna sku-
pina Društva upokojencev z Razborja, Ljudske pevke z Raz-
borja, za okrepčilo pa so poskrbele članice aktivov kmeč-
kih žena z Loke, Razborja in Brega ter zeliščarji turističnega 
društva Loka pri Zidanem Mostu.

Tanja Grabrijan

Večerni pogovor na Loki pri 
Zidanem	Mostu

Alojz Rebula, Marjana Grčman, Zora Tavčar in Janko 
Prunk

LJUBLJAnA/kRŠkO - Ob med-
narodnem dnevu prostovolj-
cev so v Državnem svetu Re-
publike Slovenije 4. decembra 
podelili posebna priznanja 
prostovoljnim delavcem. Sle-
dnjega je prejela tudi Olga 
Košir (na fotografiji), dolgole-
tna predsednica Društva prija-
teljev mladine Senovo in pro-
stovoljka ter aktivna članica 
Zveze prijateljev mladine kr-
ško. koširjeva je s svojim de-
lom vidno prispevala pri ra-
zvoju in programih letovanj 
za otroke in mladostnike, pri programih za aktivno preži-
vljanje prostega časa ter pri projektu Evropa v šoli.   

B. M.

Koširjeva	nagrajena	za	
dolgoletno	prostovoljno	delo

BREŽiCE - V torek, 11. decembra, so pričele galerijski pro-
stor brežiške Mestne hiše krasiti slike članov Društva likovni-
kov Brežice, saj so pripravili otvoritev razstave, ki so jo po-
imenovali Skupinska novoletna likovna razstava. Svoja dela 
so postavili na ogled in za prodajo Rajko Baškovič, Tilka 
Binkovski, Zvonimir Blaževič, Mitja de Gleria, Bogoljub 
Đordević, Branka Ereš, Verica Goričanec, Milena Gramc, 
Nada Halambek, Željko Halambek, Liljana Hornik, Dora 
Jurečič, Janez Klavžar, Slavka Klemenčič, Marinka Kuha-

rič, Marija Kukovica, Meta Kuplenik, Tugo Lebič, Danie-
la Meke, Janez Muhvič, Marinka Oštir, Darko Oštrbenk, 
Olga Piltaver, Nevenka Ruškovič, Nik Skušek, Lidija Str-
gar, Vladka Sumrek, Jože Šterk, Metka Vimplošek, Anton 
Zorko in Cvetka Žičkar. Prireditev je povezovala Marija Ku-
kovica, izbor in mnenje o razstavljenih delih je podal Vlado 
Cedilnik. kulturni program so izvajali učenci brežiške glas-
bene šole: kitarist Robert Petan, v duetu na klavirju pa Me-
lisa Herakovič in Ingrid Molan.  M.K.M.

Novoletna	likovna	razstava						

Z otvoritve Skupinske novoletne likovne razstave

SEnOVO – Včeraj, 12. decembra, je direktor podjetja Metalna 
Senovo Ivan Umek vodji Zdravstvene postaje Senovo dr. Janji 
Zorko – Kurinčič izročil ček v vrednosti 4.500 evrov. kakor je 

ob tem povedal 
Umek, gre za 
pravo pravcato 
novoletno da-
rilo hiši zdrav-
ja v kraju, saj 
so se v podjetju 
v ta namen od-
povedali čestit-
kam partner-
jem in nakupu 
poslovnih da-
ril. Po besedah 
vodje ZP Seno-
vo bodo preje-
ta sredstva na-

menili za nakup novega defibrilatorja, prenosnega kisika in še 
nekatere druge medicinske opreme.  B. M.

Donacija Metalne senovški 
hiši	zdravja

Umek predaja donacijo dr. Zorko - 
Kurinčič
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Slednje je izpostavil tudi žu-
pan Janc, ki je prepričan, da 
je država še vedno preveč to-
lerantna do tistih, ki so zdravi, 
a ne želijo sprejeti dela, saj 
jim je udobneje, da živijo od 
državnih nadomestil in social-

nih pomoči. Zaradi pomanjka-
nja domačih delavcev je bilo v 
Posavju letos izdanih 1700 de-
lovnih dovoljenj, od tega 500 
v občini Sevnica. kot je bilo 
na srečanju večkrat slišati, so 
potrebe vedno večje, zato se 
bo treba očitno sprijazniti, da 
bo za določena dela potrebno 
delavce iskati v Evropi in celo 
preko njenih meja. S.M.

sile in ne več toliko o brez-
poselnosti, skrbi dejstvo, da 
s prijavljenimi na zavodu že 
nekaj časa ni mogoče več po-
krivati potreb v gradbeništvu 
in kmetijstvu, v zadnjem času 
pa tudi v gostinstvu in turiz-

mu. Vse možnosti zaposlova-
nja sicer še niso izkoriščene, 
večjih uspehe pa onemogoča 
dejstvo, da je 35 odstotkov 
brezposelnih starejših od 50 
let, da imajo razpoložljivi ka-
dri neustrezno izobrazbo, po-
membno vlogo pa imajo tudi 
povsem subjektivni razlogi, 
kot sta nemotiviranost in ne-
pripravljenost za delo.

Po besedah Darje Planinc, 
svetovalke za razvoj po-
deželja na RRA, so projekt 
v sodelovanju z Društvom 
kmetic krško pripravili z na-
menom evidentiranja po-
sebnih kmetijskih pridelkov 
oziroma živil, ki so tipič-
na za naše območje oziro-
ma imajo potencial za pri-
dobitev ene od označb, kot 
so denimo označbe porekla, 
geografske označbe, označ-
be tradicionalne posebnosti 
ali višje kakovosti izdelka. 
Do sedaj namreč nimamo ne 
na območju občine krško ne 
na regionalnem nivoju za-
ščitenega kmetijskega pri-
delka ali živila, kot je pre-
kmurska gibanica, ki so jo 

Zaščita domačih pridelkov
KRŠKO - Na Regionalni razvojni agenciji Posavje (RRA) je v sredo, 28. novembra, 
potekala predstavitev projekta Podjetna kulinarika občine Krško. Z njim bi lahko 
v bodoče ne le nadgradili že obstoječo in načrtovano turistično ponudbo naših 
krajev in pokrajine, temveč širšo prepoznavnost tudi po jestvinah. 

Prekmurci zaščitili in jo tr-
žijo pod blagovno znamko 
Diši po Prekmurju. Med iz-
borom potencialnih poseb-
nosti kmetijskih pridelkov in 
živil pri nas so med drugim 
kruhova, črna orehova in aj-
dova potica, cop na lop, prš-
jača, pleteno srce, salove 
rutke, kajena slanina krško-
poljskega prašiča in krško-
poljska salama ipd. trenu-
tno je v Sloveniji skupno 219 
izdelkov z geografskim pore-
klom, kot so denimo nano-
ški sir, Bovški sir, kočevski 
gozdni med ipd., 155 izdel-
kov z geografsko označbo, 
kot so kraški pa Vipavski pr-
šut, Jajca izpod kamniških 
planin, pa Štajersko-prek-

mursko bučno olje in dru-
gi, ter 34 izdelkov, ki sodi-
jo v skupino tradicionalnega 
ugleda, kot so denimo nam 
bolj poznani idrijski žlikrofi, 
že omenjena Prekmurska gi-
banica, Belokrajnska poviti-
ca, pa Belokranjska pogača 
in podobno. Vsekakor pa ne 
gre za projekt, ki bi ga bilo 
možno realizirati v kratkem 
časovnem obdobju, saj po-
stopki zaščite posameznih 
pridelkov lahko trajajo tudi 
do deset let, zato je potreb-
no v prvi vrsti preveriti, če 
zanj  sploh obstaja širši inte-
res na območju regije.

Bojana Mavsar

na delavnici je bilo predsta-
vljeno podporno okolje pod-
jetništvu, tako na državni kot 
lokalni ravni, ter kako izkori-
stiti spodbude, ki jih name-
nja država in EU za hitrejši 
razvoj gospodarstva na regio-
nalni ravni. Franc Češnovar, 
direktor PC krško, je udele-
žencem predstavil izkušnje 
prijavljenih vlog na prve raz-
pise za finančno perspektivo 
2007 – 2013, pri čemer je po-
udaril težave, s katerimi se 
srečujejo podjetja in sveto-
valne institucije pri samih 
prijavah na razpise. Maja To-
manič Vidovič, direktorica 
Slovenskega podjetniškega 
sklada, je predstavila tekoče 
razpise, za katere pa so sred-

O finančnih spodbudah
KRŠKO - Problemi financiranja razvojnih projektov lahko postanejo s pravo in-
formacijo tudi podjetniški izzivi. Na to temo je Podjetniški center Krško v soor-
ganizaciji s Slovenskim podjetniškim skladom Maribor, Javno agencijo za podje-
tništvo in tuje investicije (JAPTI) ter predstavniki bank 29. novembra pripravil 
delavnico na temo »Financiranje razvojnih projektov in finančne spodbude iz 
ESSR«, ki so se je udeležili predstavniki preko 40 podjetij iz Posavja. 

stva v večini že porabljena. V 
letu 2007 so namreč prejeli 
čez tisoč prijav, od tega sko-
raj polovico za nabavo teh-
nološke opreme, od tega bo 
subvencijo prejela le tretji-
na prijavljenih projektov, saj 
je finančnih sredstev za do-
bro pripravljene vloge obču-
tno premalo. Svoje storitve 
za podjetja pa so predstavi-
li tudi predstavniki bank, in 
sicer nova ljubljanska ban-
ka in SkB banka, ki sodeluje-
ta s Slovenskim podjetniškim 
skladom in Podjetniškim cen-
trom krško. Banke imajo po-
membno vlogo pri prijavah 
na razpise, saj mora podje-
tje imeti za investicijo za-
prto finančno konstrukcijo, 

ki jo dokazujejo s potrdilom 
oz. izjavo banke. Podjetja 
lahko za namen prijave na 
razpise koristijo storitve Jav-
ne agencije za podjetništvo 
s t.i. programom vavčerske-
ga svetovanja, ki podjetjem 
omogoča do 50-odstotno sub-
vencioniranje svetovalnih 
storitev in je dodatna vzpod-
buda, da se odločijo za stro-
kovno podporo pri zahteva-
nih prijavah. Vsekakor pa je 
bila pripravljena delavnica 
tudi priložnost, da so si ude-
leženci izmenjali izkušnje in 
pridobili pomembne infor-
macije, kar jim bodo lahko 
tudi podlaga za strateške od-
ločitve o nadaljnjem razvoju 
podjetja. 

Podeželje
iz EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA 
RAZVOJ PODEŽELJA bo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano v prihodnjih 
tednih nadaljevalo z objavo javnih razpisov 
za naslednje namene:

podpore gospodarskim družbam in s.p., 
zadrugam, kmetijam z dopolnilno de-
javnostjo, agrarni ali pašni skupnosti ter 
kmetiji, ki se ukvarja s pridelavo grozd-
ja in vina oz. oljk za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih proizvodov, živilskih 
proizvodov, katerih surovina so kmetij-
skih proizvodi, in za naložbe v prvo sto-
pnjo predelave in trženje lesa – razpis za 
ta ukrep objavljen 07.12.2007;
podpore kmetijskim gospodarstvom, ki 
sodelujejo v kateri od upravičenih shem 
kakovosti Skupnosti ali Republike Slove-
nije, prav tako skupinam proizvajalcev 
znotraj teh shem za informiranje potro-
šnikov, oglaševanje in pospeševanje pro-
daje v sheme vključenih proizvodov ter 
tudi za ustanovitev in delovanje določe-
nih skupin proizvajalcev;
podpore kmetijam z dopolnilno dejav-
nostjo, gospodarskim družbam, s.p., 
ali zadrugam za začetek ali posodobitev 
opravljanja nekmetijskih dejavnosti na 
podeželju (to so proizvodne dejavnosti, 
povezane s tradicionalnimi znanji na kme-
tiji, proizvodne dejavnosti izven Priloge 1 
k Pogodbi, pridobivanje energije za pro-
dajo na kmetiji iz obnovljivih virov, pro-
dajne dejavnosti, kot so specializirane tr-
govine za prodajo pridelkov in izdelkov iz 
lastne proizvodnje in iz okoliških kmetij in 
storitvene dejavnosti na kmetijah, kot so 
turizem, varstvo otrok, varstvo starostni-
kov in invalidov) - razpis za ta ukrep obja-
vljen 07.12.2007;
podpore registriranim mikro podjetjem 
na podeželju, ki zagotavljajo nova oz. 
ohranjajo obstoječa delovna mesta v de-
javnostih, ki jih bo določil javni razpis;
podpore fizičnim in pravnim osebam ter 
občinam, ki so lastniki objekta oz. pro-
stora, ki je lahko predmet podpore za 
obnovo spomenikov – nepremične dedišči-
ne na podeželju, kot so domačije in go-
spodarska poslopja, postavitev muzejev 
na prostem, eko muzejev, ureditev prosto-
rov za postavitev stalnih razstav etnološke 
dediščine, ureditev in izgradnja tematskih 
poti, ki povezujejo naravne in kulturne 
znamenitosti določenega območja)

Več informacij o teh razpisih lahko prido-
bite pri Darji Planinc, svetovalki za razvoj 
podeželja, tel. 07 488 10 52 ali na e-naslo-
vu: darja.planinc@rra-posavje.si oz. nepo-
sredno na spletni strani MkgP http://www.
mkgp.gov.si/si/program_razvoja_podeze-
lja_2007_2013/.

Gospodarstvo		
in	okolje
Za namene UČINKOVITE RABE ENERGIJE 
TER UPORABO OBNOVLJIVIH VIROV ENER-
GIJE bodo za fizične in pravne osebe na vo-
ljo nepovratna sredstva, ki jih razpisuje 
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za 
aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih vi-
rov energije.
trenutno aktualni razpis (www.aure.si – 
Razpisi):

dodeljevanje nepovratnih finančnih 
spodbud za izvajanje energetskih pre-
gledov in pripravo investicijske doku-
mentacije v fazi načrtovanja za pro-
jekte učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije.

Hkrati razpisuje za ta namen ugodne kredi-
te tudi Ekološki sklad Republike Slovenije. 

trenutno aktualna razpisa (www.ekosklad.
si – Razpisi):

javni razpis za kreditiranje okoljskih 
naložb občanov na območjih, prizade-
tih v neurju ter
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Za	katere	namene	lahko	pridobite	
evropska razvojna sredstva?

javni razpis za kreditiranje okoljskih na-
ložb občanov.

Več informacij o teh razpisih lahko pridobite 
pri Janku Omerzuju, svetovalcu za infrastruk-
turo, okolje in prostor na tel. 07 488 10 44 ali 
na e-naslovu: janko.omerzu@rra-posavje.si .

Turizem
Za RAZVOJ TURIZMA Ministrstvo za gospo-
darstvo (Mg) in Slovenski podjetniški sklad 
(SPS) s pomočjo Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR) sofinancirata INVE-
STICIJE V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO 
za namen dviga konkurenčnosti turistične-
ga gospodarstva, upravičenci pa so mala, 
srednja in velika podjetja. 

SPS sofinancira izgradnjo novih ali obnovo 
obstoječih namestitvenih kapacitet v 3* in 
več za investicije, vredne od 250.000 € do 
2,5 mio €, in sicer do največ 40 %.
Mg sofinancira investicije v vrednosti od 
500.000 € ter nad 2,5 mio €, in sicer do 
največ 25 % za velika podjetja ter 35 % za 
mala in srednja podjetja, in sicer za:

nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
bazene, bazenske komplekse, wellness 
centre, kot del dodatne ponudbe v okvi-
ru že obstoječih hotelov ter hotelskih in 
apartmajskih naselij predlagatelja
izgradnjo in prenovo žičniških naprav in 
umetno zasneževanje
igrišča za golf, pretežno namenjena turi-
stom
zabaviščni parki.

Osnovni pogoj za prijavo na obeh razpisih 
je gradbeno dovoljenje ter da investicija 
ni začeta.

naslednji razpisi za SPS bodo 25.03. in 
25.07.2008, pri Mg-ju 06.02., 04.06. ter 
19.11.2008.

Več informacij o razpisih lahko pridobite 
pri Morani Polovič, svetovalki za razvoj tu-
rizma, tel. 07 488 10 46 ali na e-naslovu: 
morana.polovic@rra-posavje.si.

Človeški viri
V okviru Evropske unije je za področje ra-
zvoja človeških virov mogoče izvajati ve-
liko različnih projektov, ki so opredeljeni 
s programom VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. 

Program je namenjen zelo širokemu spek-
tru ciljnih skupin: od vrtcev in naših naj-
mlajših učencev do učiteljev, študentov, 
mladih delavcev, podjetij in izobraževal-
nih organizacij, društev in nevladnih orga-
nizacij in odraslih, ki se v svojem delovnem 
življenju in tretjem življenjskem obdobju 
spet vračajo k učenju. Osnovno pravilo je 
le, da se na posamezne aktivnosti neposre-
dno lahko prijavljajo samo pravne osebe. 

Roki za oddajo vlog:
Comenius, Gruntvig: mobilnost - 31. janu-
ar 2008
Leonardo da Vinci: mobilnost - 8. febru-
ar 2008
Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntvig: 
partnerstva - 15. februar 2008
Program Jean Monnet - 15. februar 2008
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Gruntvig: večstranski projekti, mreže in 
spremljevalni ukrepi - 29. februar 2008
Erasmus: mobilnost - 14. marec 2008
Leonardo da Vinci: prenos večstranskih 
inovacijskih projektov - 14. marec 2008
Prečni program - 31. marec 2008

Več informacij o razpisih lahko pridobite 
pri Nataši Šterban Bezjak, svetovalki za 
razvoj človeških virov, tel. 07 488 10 51 ali 
na e-naslovu: natasa.sterban.bezjak@rra-
posavje.si.

www.rra-posavje.si
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SEVniCA – kot je bilo mogoče 
slišati na ponedeljkovem sre-
čanju župana Kristijana Jan-
ca z gospodarstveniki sevniške 
občine, je občina Sevnica tudi 
letos nadaljevala s spodbuja-
njem podjetništva s pomo-
čjo različnih razpisov, najbolj 
učinkovito pa je bilo sofinan-
ciranje prispevkov za nove za-
poslitve, česar je bilo dele-
žno 19 podjetij, ki so zaposlila 
skupno preko 50 delavcev. Še 
bolj pomembna je za gospo-
darski razvoj intenzivna inve-
sticijska dejavnost, ki poteka 
na območju občine skozi veli-
ke državne projekte, po napo-
vedih župana Janca pa bo Sev-
nica tudi v prihodnjem letu 
eno največjih slovenskih grad-
bišč. Za razliko od prejšnjih 
let pa je vse pogostejša tema  
pogovorov z gospodarstveniki 
pomanjkanje določenih profi-
lov kadrov.

Direktor sevniškega zavoda 
za zaposlovanje Anton Koren 
je dejal, da so tudi razmere v 
sevniški občini pravzprav ne-
kakšna karikatura trga dela, s 
kakršnim se srečujemo v Po-
savju in Sloveniji. Ob zado-
voljstvu, da se zdaj pogovar-
jamo o pomanjkanju delovne 

Kje najti dobrega delavca?

Na srečanju gospodarstvenikov z županom Jancem 
sta sodelovali tudi predstavnici ministrstva za delo 
Damjana Košir in Romana Tomc.
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renčnost tudi na globalnem 
trgu. kljub zahtevnosti raz-
pisov pa se velja potrudi-
ti, saj ima subvencija poleg 
spodbujevalnega učinka v 
smislu doseganja zastavlje-

nih ciljev tudi konkreten fi-
nančni učinek na poslovanje 
podjetja. 

Podjetniški center podpira 
tudi lokalne subjekte ino-
vativnega okolja v Posav-
ju. Kako? 
Slovenija je na razvojnem 
razpotju, na razpotju v 
družbo znanja ali zaostaja-
nja. Za preboj v družbo zna-
nja je v podjetništvu nujen 
tehnološki razvoj, razvoj 

procesov in produktov ter 
novih storitev in  lansira-
nja teh proizvodov  in stori-
tev na nove trge. Enostavna 
proizvodnja bo težko ohra-
njala standard, ki smo ga 
navajeni oziroma ga želimo 
doseči. Potreben je dvig do-
dane vrednosti, tako za ob-
stoj kot za razvoj podjetij in 
napredek celotne družbe. 

Skladno s shemo podporne-
ga okolja podjetništvu, po 
novem zakonu o podpornem 
okolju podjetništvu, ZPOP 1, 
Ur. l. RS št. 102, z dne 9.11. 
2007, ki se deli na izboljšanje 
podjetniškega okolja, inova-
tivnega okolja in finančnega 
okolja, imajo tudi lokalni/re-
gionalni  subjekti podpornega 
okolja svojo mesto (glej dia-
gram spodaj). 

Podjetniški center podpira 
delovanje tehnološkega cen-
tra Posavje in podjetniške-
ga inkubatorja znotraj tega, 
ki ima letos prvič pet inku-
birancev. Podjetniški center 
na ta način v organizacijskem 
smislu s svetovanjem podpi-
ra razvoj inovativnih podje-
tij in R&R projektov znotraj 
teh podjetij. Sodeluje pri na-
stajanju in razvoju samega 
subjekta inovativnega oko-
lja (podjetniškega inkubator-
ja), kateremu na Dolenjskem 
in Posavju še nismo zagotovi-
li ustrezne infrastrukture in v 
celoti zagnali dejavnosti kot 
drugje po Sloveniji. Lokal-
ne skupnosti imajo načrte na 
tem področju, ki pa še niso 
povsem  pripravljeni na rea-
lizacijo. 

Kako je z delovanjem Podje-
tniškega  centra  na trgu?
Več kot polovico sredstev za 
delovanje Podjetniški center 
krško zagotavlja s tržnimi de-
javnostmi, pridobljenimi z na-
ročili na razpisih države in ob-
čine ter po naročilu podjetij. 
Poleg omenjenih svetovanj 
podjetjem je ekipa centra ve-
šča prijav razvojnih projek-
tov podjetništva ter  turizma 
na zahtevne razpise evropskih 
strukturnih skladov.

Sodelovanje pri projektu 
Phoenix – iskanje in servisi-
ranje tujih neposrednih in-
vestitorjev?
Sodelujemo v projektni sku-
pini za spremljanje projekta 
Phoenix, za oblikovanje vse-
bine in izvedbene strukture 
projekta. Za pomoč tujim ne-
posrednim investitorjem PC 
krško sodeluje z Javno agen-

cijo za podjetništvo in tuje in-
vesticije – Japti, ki vsako leto 
razpiše subvencije za nove 
prve neposredne tuje investi-
cije. Med drugim smo organi-
zirali sprejem tujih neposre-
dnih investitorjev ter ogled 
poslovnih con, organizirali se-
stanke z dobavitelji energije, 
komunalnih storitev, s projek-
tanti in drugimi - odvisno od 
potrebe investitorja. Žal pa 
se kljub dodeljenemu skle-
pu o subvenciji države ene-
mu od  investitorjev  le-ta ni 
odločil  realizirati projekta v 
Sloveniji. trenutno ni večje-
ga interesa tujih investitor-
jev za vlaganje v našem oko-
lju, enostavna proizvodnja se 
seli na jugovzhod Evrope (Sr-
bijo, Bolgarijo in Romunijo). 
to kaže na dejstvo, da Slove-
nija ni več tako konkurenčna 
za proizvodnjo z nizko doda-
no vrednostjo. tujih podjetij 
z več znanja, ki dosegajo viš-
jo dodano vrednostjo, pa še 
ni v dovolj velikem obsegu. 
Subvencije iz naslova struk-
turnih skladov, ki so še na vo-
ljo in priložnosti, ki se kaže-
jo v okviru projekta Phoenix, 
bodo pripomogle k večji kon-
kurenčnosti regije  in Slove-
nije. Dejavnost iskanja inve-
stitorjev bo treba v bodoče 
v okviru projekta Phoenix še 
bolj intenzivirati in usmeri-
ti na partnerje domačih pod-
jetij.

Načrti za prihodnost?
Prvič: S pomočjo tematskih  
delavnic, z izobraževanjem in 
informiranjem preko e-pošte 
ter drugih medijev približati 
možnosti pridobitve finančnih 
spodbud za oblikovanje in re-
alizacijo razvojnih projektov 
tistim podjetjem, ki imajo ja-

sno zastavljeno vizijo/razvoj-
ne načrte za prihodnost in na 
ta način pripomoči k hitrejše-
mu regionalnemu razvoju. 
Drugič: najti primerno ume-
stitev PC krško v strukturo 
lokalnega/regionalnega pod-
pornega okolja podjetništvu, 
ki ga bo financirala občina ali 
bodoča regija v korist hitrej-
šemu razvoju podjetništva.

Podjetniški center Krško de-
luje že od leta 1998 na po-
dročju pospeševanja podje-
tništva in turizma. Kaj so v 
tem času postale prioritete 
Podjetniškega centra Krško?
Podjetniški center krško je 
ustanovila Občina krško z na-
menom pospeševanjem pod-
jetništva in turizma na obmo-
čju občine. V letu 2006 pa je 
svojo dejavnost na področju 
podjetništva zaokrožil z vzpo-
stavitvijo vstopne točke VEM. 
takrat je namreč postal ena 
izmed 29 vstopnih točk VEM 
v Sloveniji, v okviru katere se 
izvaja večina storitev centra: 
tako  brezplačne registracije, 
spremembe, izbrise podjetij 
preko sistema e-vem kot pre-
veritve poslovnih idej, izbiro 
statusne oblike, izdelovanje 
poslovnih načrtov in svetova-
nje o možnostih pridobitve fi-
nančnih virov. V okviru VEM 
točke center izvaja informi-
ranje podjetnikov o aktualnih 
razpisih in spremembah za-
konodaje, omogoča subven-
cioniranje svetovanja preko 
programa vavčerskega sveto-
vanja ter organizira delavnice 
na temo podjetništva in tu-
rizma. Storitve informiranja 
in vavčerski sistem svetova-
nja se izvajajo tudi za občino 
Sevnica in novo nastalo obči-
no kostanjevico na krki. 

Poleg podjetništva pa Pod-
jetniški center krško izva-
ja tudi aktivnosti na podro-
čju razvoja turizma. Center 
opravlja strokovno razvoj-
no nalogo  pri kreiranju turi-
stične dejavnosti na območju 
občine krško in v novo nasta-
li občini kostanjevica na krki 
ter njuno vključevanje v re-
gionalne turistične tokove. V 
mislih imamo oblikovanje re-
gionalne destinacijske orga-
nizacije. Še v tem trenutku v 
okviru projekta naravne vre-
dnote Posavja potekajo aktiv-
nosti ocenjevanja turistične 
ponudbe na terenu z name-
nom oblikovanja integralnih 
turističnih proizvodov in  nji-
hovega trženja. Skupen cilj 
vseh posavskih turističnih in-
stitucij  je namreč pripelja-
ti v našo destinacijo čim več 
gostov, jim ponuditi kvalite-
tne proizvode ter ustrezno tr-
žiti. V letošnjem letu smo iz-
vedli 7 delavnic na terenu s 
področja turizma in pripravili 
Strategijo razvoja turizma in 
strokovnih podlag za pripravo 
prostorske strategije in pro-
storskega reda za potrebe tu-
rizma v občini krško in kosta-
njevica na krki. 
  
Kako podjetja pridejo do ak-
tualnih oziroma za njih upo-
rabnih informacij? 
Podjetniški center enkrat te-
densko obvešča podjetja pre-
ko elektronske pošte o aktu-
alni tematiki. kdor tega še 
ne dobiva, se lahko prijavi na 
spletnem naslovu oziroma po 
elektronski pošti. V primeru 
posebej pomembnih informa-
cij so o tem obveščeni še do-
datno preko drugih medijev. 

to so predvsem najave in ob-
jave razpisov, odobritev sred-
stev preko programa vavčer-
skega svetovanja, tematske 
delavnice…

Podjetniški center sestavlja 
strokovna ekipa, ki nudi po-
moč podjetjem na različnih 
področjih oziroma jim poišče 
strokovnjake, specializirane 
za določeno področje. Ekipa 
je usposobljena za podjetni-
ške svetovalce in skozi reali-
zirane projekte potrjuje svo-
je reference: od oblikovanja 
in realizacij razvojnih projek-
tov do priprave investicijske 
dokumentacije in poslovnih 
načrtov ter prijav na razpise. 

Država z različnimi ukrepi 
nudi pomoč podjetjem za 
razvoj in večjo konkurenč-
nost, med njimi tudi vavčer-
sko svetovanje. Podjetniški 
center Krško je vmesni člen 
med državo in podjetniki. 
Kaj to pomeni za podjetni-
ke oz. podjetja?
Podjetje se z idejo oz. pro-
blemom zglasi na vstopni toč-
ki VEM, kjer se pri svetovalcu 
lahko vključi v tako imenova-
ni Program vavčerskega sve-
tovanja. Le ta nudi subven-
cioniranje svetovanja do 50% 
svetovalne storitve za podje-
tja oz. podjetnike. Svetoval-
ca si podjetje izbere iz kata-
loga podjetniških svetovalcev, 
specializiranih za različna po-
dročja. Možnost koriščenja 
sredstev za svetovanje, do 
100%, imajo tudi potencial-
ni podjetniki, vendar le v pri-
meru, da bodo podjetje regi-
strirali v roku enega leta od 
vključitve v program. 

In za katere storitve v okvi-
ru vavčerskega svetovanja 
se podjetja največ odloča-
jo? Kakšno pomoč za svoje 
delovanje najbolj potrebu-
jejo?
Podjetja se odločajo pred-
vsem za pomoč pri prijavi 
na razpise, izdelavo investi-
cijskih elaboratov in poslov-
nih načrtov, trženjskih strate-
gij, svetovanje pri vodenju in 
upravljanju podjetij, optimi-
zacijo proizvodnih procesov. 
ker so sredstva za svetova-
nje v Programu vavčerskega 
svetovanja na voljo do pora-
be, gre po načelu »kdor prej 
pride, prej melje«. Zato pod-
jetnikom priporočamo, da se 
pravočasno zglasijo pri sve-
tovalcih na vstopni VEM toč-
ki, na sedežu Podjetniškega 
centra krško, kjer dobijo in-
formacije o predvidenih raz-
pisih in razpoložljivih sred-
stvih za svetovanje. S tem si 
podjetnik na nek način prido-
bi boljšo pozicijo za pridobi-
tev subvencije, saj sredstev 
ni na voljo toliko, kot je de-
janskega povpraševanja. 

Podjetja se pri koriščenju 
svetovanja največ odločajo 
za oblikovanje prijav na raz-
pise. Kateri so najbolj zani-
mivi razpisi za podjetje?
največji interes je za razpise, 

ki jih objavi Podjetniški sklad 
Maribor, ki so tudi namenje-
ni mikro, malim in srednjim 
podjetjem. Pokrivajo različ-
ne namene: subvencije za na-
kup nove tehnološke opreme, 

sofinanciranje turističnih pro-
jektov – za namestitvene ka-
pacitete, zagon inovativnih 
podjetij, sofinanciranje RR 
projektov, za pridobitev mi-
krokreditov, za pridobitev 
ugodnejših investicijskih kre-
ditov, za pridobitev garanci-
je tako za leasing kot v okvi-
ru regionalnih garancijskih 
shem. V prihodnjem letu se 
predvideva tudi vzpostavitev 
državnih pomoči na podro-
čju lastniškega financiranja 
oz. bolj poznanega tveganega 
kapitala, namenjenega inova-
tivnim novim podjetjem s po-
tencialom hitre rasti. 

Podjetniški center Krško se 
pri svojem delu srečuje z 
različnimi stopnjami pripra-
vljenosti projektov podjetij 
na razvoj. Na kaj je potreb-
no biti pozoren pri prijavah 
na razpise?  
na projekt se je potrebno pri-
praviti že pred objavo razpi-
sa. S tem mislimo predvsem 
na pravnomočnost gradbe-
nih in ostalih potrebnih dovo-
ljenj, potrebno je upoštevati 
načela priprave investicijskih 
elaboratov. Prijava mora biti 
realna – racionalna, izvedba 
mora biti skladna s predvide-
nimi nameni, prijavo in pro-
jektno dokumentacijo. Po-
leg izpolnjenih pogojev, mora 
biti jasno razvidna rdeča nit 
projekta skozi vso prijavo, 
biti mora transparentna, na-
kazati mora izvedljivost pro-
jekta, skratka, mora prepri-
čati ocenjevalce. 

Državne pomoči so usmerje-
ne v podporo le tistih razvoj-
nih projektov, ki zagotavljajo 
povečevanje rasti podjetij, 
ustvarjajo višjo dodano vre-
dnost in s tem večjo konku-

SLOVENSKO PODPORNO OKOLJE ZA PODJETNIŠTVO

PODJETNIKI, INOVATORJI

Podjetniško
okolje

Vstopne točke
VEM ≈ LPC

Inovativno
okolje

Podjetniški
inkubatorji
Univeritetni
inkubatorji

Tehnološki parki

Finančno
okolje

Slovenski
podjetniški

sklad Maribor

J A P T I

Javni zavod
Cesta krških žrtev 46, 8270 kRŠkO

tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80
www.pckrsko.si, info@pckrsko.si

»Ali	vaše	podjetje	sledi	
spremembam na trgu?«
Vedno večja globalizacija in konkurenčnost v gospodarstvu prinaša podjetjem številne težave in izzive. Podporno okolje vam s pravimi informacijami oziro-
ma svetovanjem lahko pomaga dvigniti dodano vrednost vašega poslovanja. Podjetniški center Krško, kot del podpornega okolja podjetništvu, vam lahko s 
svojimi storitvami pomaga prepoznati prednosti in slabosti vašega podjetja, odkriti nove priložnosti in usmeriti v pravočasno ukrepanje. O tem, kako, smo se 
pogovarjali z direktorjem Podjetniškega centra Krško Francem Češnovarjem.  

Franc Češnovar
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48 udeležencev ekskurzije 
iz vrst članov lokalnega par-
tnerstva, občinskega in kra-
jevnih svetov, občinske upra-
ve, Agencije za radioaktivne 
odpadke, prebivalcev vasi v 
okolici nuklearne elektrarne 
krško in tudi novinarjev je 
bilo na Madžarskem tri dni, 
od 28. do 30. novembra. na-
stanili smo se v južnoma-
džarskem mestu Pecs s 150 
tisoč prebivalci in si ga pod 
vodstvom madžarske vodič-
ke tudi ogledali. Med drugim 
smo izvedeli, da ima sredi-
šče ene izmed 19 madžar-
skih županij bogato zgodovi-
no, ki se odraža v številnih 
lepo ohranjenih starih stav-
bah, pa tudi, da se po pro-
padu industrije v mestu spo-
padajo s kar 40-odstotno 
brezposelnostjo. Pomembna 
panoga je turizem, saj je v 
mestu res kaj videti, veliko 
je sive ekonomije.

Paks: „Zelo zdrava 
simbioza“
Edina madžarska jedrska 
elektrarna je v obdonavskem 
mestu Paks, kakšnih 100 kilo-
metrov južno od Budimpešte. 
Elektrarna sovjetskega tipa s 
štirimi reaktorji, katerih sku-
pna moč presega 1900 mega-
vatov (nE krško ima moč 700 
megavatov), je bila zgrajena 
v letih 1982-1987. neposre-
dno zaposluje 2000, posredno 
pa še dodatnih 3000 ljudi in 
proizvede 40 odstotkov elek-
trike, ki jo porabi Madžarska. 
njena obratovalna doba se iz-
teče v letih 2012-2017, Ma-
džari pa proučujejo možnost 
podaljšanja obratovanja še za 
nadaljnjih 20 let, pa tudi gra-
dnjo nove jedrske elektrarne, 
ki bo – če bo do odločitve za-
njo prišlo – prav tako verjetno 
zgrajena v Paksu. na lokaci-
je elektrarne je tudi začasno 
skladišče  nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov, ki so 
doslej nastali kot posledica 
njenega delovanja, hranijo pa 
tudi 10 tisoč izrabljenih goriv-
nih elementov. V krogu 500 
metrov okoli elektrarne je 
strogo zaščitno območje, pre-
poved novogradenj pa velja 
v krogu 3 km. V krogu 30 km 
okoli nuklearke je vzposta-
vljen zvočni alarmni sistem za 
primer jedrske nesreče. 

Za sobivanje elektrarne in 
okoliškega prebivalstva skrbi 
leta 1992 ustanovljeno zdru-
ženje za družbeno kontro-
lo in informiranje (t.i. tEit), 
ki ga sestavljajo predstavniki 
13 naselij s 60 tisoč prebivalci 
v krogu 12 km okoli elektrar-
ne. Združenje skrbi za infor-
miranje prebivalcev in izva-
ja neodvisne meritve izpustov 
iz elektrarne. Delovanje zdru-
ženja financira jedrska elek-
trarna, ki zanj nameni 10 od-
stotkov investiranih sredstev 
bodisi v elektrarno bodisi v 
širitev skladišča nSRAO, si-
cer pa je združenje prejema 

Ogled jedrske elektrarne in gradbišča odlagališča NSRAO na Madžarskem

Madžari že gradijo odlagališče, 
nadomestila	manjša	kot	pri	nas
Preden se lotimo rešitve težjega problema, nam nikoli ne škodi, če spoznamo izkušnje drugih. Že pred gradnjo ali obnovo hiše radi pokukamo k sosedom ali 
znancem, ki so s tem že opravili, in uporabimo kakšno njihovo idejo ali izkušnjo. Še bolj je to pomembno pred gradnjo objektov, ki bodo trajno zaznamovali 
neko okolje. Eden takšnih je zagotovo odlagališče radioaktivnih odpadkov, zato je lokalno partnerstvo v postopku izbora lokacije za odlagališče na območju 
občine Krško organiziralo tridnevno ekskurzijo na Madžarsko oziroma ogled njihovih jedrskih objektov - odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
v kraju Bataapati v gradnji in jedrske elektrarne v Paksu.

500 tisoč evrov letnega nado-
mestila (občina krško dobi na 
račun nuklearke 4,3 milijona 
evrov letno). 40 odstotkov teh 
sredstev dobi mesto Paks z 20 
tisoč prebivalci, ki s tem de-
narjem med drugim financi-
ra delovanje mestne televizi-
je, radia in kulturnega centra, 
večina naselij pa denar pora-
bi kot lastni delež pri investi-
cijah, ki jih prijavijo na večje 
razpise. Predstavniki nase-
lij so poudarili, da morajo o 
tem, kako so porabili nado-
mestilo, pripraviti obračun do 
zadnjega forinta. individual-
nih rent nimajo, predstavnik 
Paksa pa je zagotavil, da je 
„mesto sprejelo, da je tukaj 
jedrska elektrarna in obra-
tno“, sobivanje pa označil kot 
„zelo zdravo simbiozo“.  

Bataapati:	90-
odstotna	podpora	
gradnji

Za lokacijo trajne rešitve niz-
ko in srednje radioaktivnih 
odpadkov so Madžari izbra-
li od Paksa kakšnih 50 kilome-
trov oddaljeno vas Bataapati. 
Po neuspešnem poskusu dolo-
čitve lokacije zgolj po tehnič-
nih kriterijih (takšno izkušnjo 
ima tudi Slovenija!) so se sre-
di 90-ih lotili novega postop-
ka iskanja lokacije, v katerem 
so poleg tehničnih kriterijev 
upoštevali tudi kriterij druž-
bene sprejemljivosti. V ta na-
men so leta 1998 ustanovili 
PURAM – Madžarsko agencijo 
za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki. kot najbolj spreje-
mljiva lokacija se je izkaza-
la vas Bataapati s 500 prebi-
valci. Leta 2005 so se krajani 
Bataapatija o tem, ali sprej-
mejo odlagališče v svojo so-
seščino, odločali na referen-
dumu in dobrih 90 odstotkov 
volilnih upravičencev (v vasi 
jih je 350, udeležba na refe-
rendumu pa je bila 75-odsto-
tna) je odgovorilo pozitivno. 
„Rezultat ni bil presenečenje, 
saj smo s prebivalci 10 let so-
delovali v lokalnem partner-
stvu,“ je povedal Gabor Bu-

dai iz PURAM-a. Predstavniki 
okoliških vasi so le s poseb-
no izjavo podprli gradnjo od-
lagališča.

gradnja podzemnega odla-
gališča s kapaciteto 40 tisoč 

kubičnih metrov (v Sloveniji 
bomo gradili pol manjše) se je 
pričela konec lanskega leta, 
zaključila pa naj bi se do leta 
2010. trenutno so v gradnji 
tako nadzemni objekti (zgrad-
ba za varovanje odlagališča, 

čun skladiščenja RAO 2,3 mili-
jona evrov letno). tudi v tem 
primeru dobi 40 odstotkov de-
narja najbližje naselje Bataa-
pati, o porabi denarja pa od-
loča podobno združenje kot 
v Paksu (v tem primeru ime-
novano tEtt), sestavljeno iz 
županov sedmih vasi. Z de-
narjem zagotavljajo infra-
strukturni razvoj vasi, pre-
bivalcem pa med drugim ni 
potrebno plačevati odvoza 
smeti, en mesec v letu imajo 
brezplačno elektriko, denar 
namenjajo za potrebe šole in 
vrtca, za štipendije in podob-
no. Pri projektu gradnje odla-
gališča dela 80 prebivalcev ali 
20 odstotkov vaščanov Bata-
apatija, padca vrednosti ne-
premičnin pa ne beležijo. kot 
je povedal župan Bataapatija 
Szilard Krachun, so jih v ne-
katerih okoliških naseljih ob-
sojali, ko so dovolili gradnjo 
odlagališča, zdaj pa bi se jim 
želeli priključiti pri uživanju 
ugodnosti, ki jih imajo. „in-
formacije jim damo, denarja 
pa ne,“ je hudomušno zaklju-
čil župan.

Odlagališče VRAO 
na gori Meczek?
Sicer pa PURAM razmišlja 
tudi o odlagališču za visoko 
radioaktivne odpadke oziro-
ma izrabljeno jedsrko gori-
vo. Uredili naj bi ga v opu-
ščenem rudniku urana na 
gori Meczek v bližina Pe-
csa, kjer je za takšen objekt 
ugodna kamninska sestava – 
glinovec. ker seveda nima-
jo dovolj denarja, da bi se 
ob odlagališču nSRAO loti-
li še enega tako obsežnega 
projekta, izrabljeno jedrsko 
gorivo skladiščijo na lokaci-
ji elektrarne v Paksu, obsta-
ja pa možnost, da ga bodo 
– dokler ne najdejo končne 
rešitve zanje - premestili v 
odlagališče v Bataapatiju.  

Peter Pavlovič

Pred vhodom v enega izmed dveh več kot kilometer 
dolgih vpadnikov v bodoče odlagališče NSRAO v 
Bataapatiju. Vpadnika nosita imeni Eszter in Maria.

V vpadnikih oz. dostopnih tunelih v odlagališče je 
zelo hrupno, vetrovno in prašno, za obiskovalce pa so 
postavili tudi številne informacijske table.

zgradba za sprejem odpadkov 
in center za obiskovalce) kot 
dva več kot kilometer dolga 
vpadnika oz. tunela v odlaga-
lišče, ki bo na globini 200 me-
trov. Po oceni v. d. direktorja 
Agencije za radioaktivne od-
padke dr. Mirana Veseliča so 
pogoji za gradnjo odlagališča 
idealni – gradijo ga namreč v 
granitu. izgradnja odlagališča 
bo Madžarsko stala 120 milijo-
nov evrov (predviden strošek 
slovenskega odlagališča je 90 
milijonov evrov, če ga bomo 
gradili tudi za hrvaško polo-
vico odpadkov, nekoliko več). 
V okolici 500 metrov okoli od-
lagališča velja prepoved gra-
dnje. 

Bataapati in še šest okoliških 
vasi v krogu pet kilometrov 
ima s pogodbo zagotovljenih 
šest odstotkov investiranih 
sredstev v gradnjo odlagališča 
- v času največjih investicij 
to pomeni 1,9 milijona evrov 
letno - ves čas obratovanja 
odlagališča oziroma do leta 
2108 pa bodo prejemali po 
1,2 milijona evrov letno (po-
savske občine dobivajo na ra-

Vtisi udeležencev ekskurzije:
Župan občine krško Franc Bogovič je obisk ocenil za ko-
ristnega: „Madžari so se tega problema lotili resno in od-
govorno in ga želijo rešiti. njihovi postopki trajajo dobrih 
deset let, v Sloveniji pa je bilo marsikaj zamujenega, kaj-
ti naša agencija je bila ustanovljena prej kot njihova. Že 
prej bi bilo potrebno bolj proaktivno iskati lokacijo“.  Di-
rektor ARAO dr. Miran Veselič je poudaril, da je pristop Ma-
džarov resnično transparenten, dajatev države oziroma na-
domestilo prebivalcem pa bistveno manjša kot pri nas, kar 
pomeni, da je obremenitev na kubik odpadkov pri nas zelo 
velika. „PURAM tako kot ARAO na način razdeljevanja de-
narja nima vpliva in mislim, da je tako prav,“ ocenjuje Ve-
selič. Član Lokalnega partnerstva krško Bojan Petan je ma-
džarski primer ocenil za zelo poučnega: „Pri nas smo malce 
v zaostanku, morali se bomo bolj potruditi, se še veliko po-
govoriti ter najti konkretno rešitev, kar je, kot smo videli, 
možno.“ Peter Žigante, prav tako član Lokalnega partner-
stva krško, pa meni, da se „pri nas preveč ukvarjamo sami s 
sabo in bistveno manj s problemom, ki naj bi ga javno reši-
li“ ter da „si premalo verjamemo, ko kdo kompetentno go-
vori“. Da so nadomestila na Madžarskem manjša kot pri nas, 
pa pripisuje dejstvu, da so Madžari, vsaj kar se tega tiče, 
pač manj zahtevni.V Bataapatiju gradijo tudi nadzemne objekte 

odlagališča, ki naj bi bili dograjeni že prihodnje leto.

Udeleženci ekskurzije pred jedrsko elektrarno v Paksu. Madžari so nas prijazno popeljali tudi v notranjost elektrarne, 
med drugim smo si ogledali reaktorja v blokih 3 in 4, vendar fotografiranja v notranjosti elektrarne niso dovolili.
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PROIZVODNJA – NOVEMBER 2007 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – NOVEMBER 2007

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

8.515.382 193 39

Proizv. 
enota

gorivo 
SOx mg/m3 nOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 194 333 400 27 100 2 2

PB 2 ZP 15 271 300 5 100 0 2

KOEL 250 379 400 20 100 0 2

PB 3 ZP 17 234 300 17 100 1 2

KOEL 99 314 400 1,2 100 1 2

PB 4 ZP 1,6 77,1 300 0,1 100 0 2

KOEL 19,2 74,6 400 0,95 100 0 2

PB 5 ZP 1,5 94 300 0,3 100 0 2

KOEL 29 87,2 400 1 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

izvajalec Primorje d.d. Ajdo-
vščina je s podizvajalci začel 
izvajati dela vodnih ureditev 
na levem in desnem bregu 
reke Save, tudi na področju 

mesta Sevnice. Začeli so z 
deli čiščenja brežin, poseka 
dreves in odstranjevanjem 
grmovja na levem bregu 
Save ter z izkopi materiala 
iz rečne struge od železni-
škega mostu dolvodno proti 
obrtni coni. Za potrebe tran-
zita si bo izvajalec del ure-
dil gradbiščno cesto z dosto-

pom s cestnega mostu ceste 
R3, drugo pa pri železniškem 
prehodu gobovce. 
gre za velik poseg v naravo, 
zato je pričakovati tudi mo-
tnje in predvsem hrup, če-
mur se ne bo dalo izogniti, 
čeprav se bodo dela izvajala 
tako, da bo  prihajalo do mi-
nimalnih motenj. krajane, 
ki živijo ali delajo na vpliv-
nem območju zato pozivamo 
k strpnosti in razumevanju. 
Mnenja in opozorila krajanov 
bodo upoštevana v dopustnih 
mejah. Dela vodnih ureditev, 

SEVNICA - Ob akumulacijskem bazenu HE Blanca 
so se začela vodnogospodarska dela iz 2. sklopa, 
ki se izvajajo tudi na območju mesta Sevnica.

ki sodijo v 2. sklop, so bila 
že predstavljena krajanom 
Sevnice. Ob morebitnem in-
teresu lokalnih skupnosti bo 
pripravljena dodatna pred-

stavitev del v namen čim-
boljšega informiranja, da se 
projekt in ureditve še bolj 
približajo občanom. V pri-
hodnjih mesecih bodo kraja-
ni seznanjeni tudi s potekom 
dosedanjih del, ki so že izve-
dena ob akumulacijskem ba-
zenu HE Blanca.
kot je opaziti v naravi, so 

dela ob akumu-
lacijskem ba-
zenu HE Blanca 
v polnem teku, 
konkretna iz-
vedba, ki se 
trenutno izvaja 
iz 1. sklopa vo-
dnih ureditev, 
so izgradnja 
tesnjenega vi-
sokovodnega 
nasipa med po-

tokoma Zdenski in kolarjev 
graben in izvedba betonske-
ga kanala na potoku Zdenski 
graben na levem bregu reke 
Save. na desnem bregu se 
izvajajo zemeljska dela dol-
vodno od jezovne zgradbe, 
gorvodno proti naselju im-
poljca in na deponiji mate-
riala na impoljci. Vseskozi se 
opravljajo ureditve čiščenja 
brežin ter odvzem in odvoz 
gramoza iz Save.

Vojka Alif
Foto: arhiv JP Infra d.o.o.

Pogled na del akumulacijskega bazena HE Blanca

Urejanje brežin in izkop gramoza, 
Sevnica, levi breg Save Soglasno smo sprejeli nave-

dene zahteve in jih naslednji 
dan predstavili javnosti na ti-
skovni konferenci: 

Zahtevamo, da država 
poravna krivice za nazaj 
in popravi odnos, ki ga 
ima do tega okolja.
Predstavnikom obeh mi-
nistrstev in agencij je 
prenešeno mnenje pre-
bivalcev, da imajo do-
volj diskriminacij in da 
se bodo poslej kritičneje 
obnašali do vseh projek-
tov, ki bodo s strani drža-
ve umeščani v ta prostor. 
(HE Brežice, vojaško le-
tališče, Feniks, drugi 
blok nE, itd…)
Pozivamo državne orga-
ne, da podrejo formal-
ne bariere in še sami kaj 
storijo za večjo družbe-
no sprejemljivost ume-
ščanja trajnega odlagali-
šča nSRAO v prostor.
Od države se zahteva, 
da sprejme koncentrič-
ne kroge kot po razvitem 
svetu sprejeto obliko 
kompenzacij in nadome-
stil in temu primerno v 
soglasju z vsemi prizade-
timi občinami spremeni 
ustrezne uredbe o nado-
mestilih.
Država naj poskrbi, da 
ljudje ne bodo imeli več 
občutka, da se favorizira 
ena občina na račun dru-
gih in za vsako ceno hiti 
s postopki, brez da bi se 
preverjal odnos prebi-
valstva in odločitev v re-
alnem okolju.
Zahtevamo od države, 
da se ob sklenitvi na-
meravanih protokolov z 
občino krško sklene še 
poseben protokol, pri ka-
terem naj sodelujejo vse 
občine v pokrajini Po-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zahtevamo!
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice je 
4. decembra na redni seji, na katero smo povabi-
li ministra za okolje in prostor ter za gospodarstvo, 
pa sta ministra poslala le svoje uradnike, postavi-
li zahteve zaradi »mačehovskega odnosa« do obči-
ne Brežice oz. načina vodenja postopka za pridobi-
vanje brežiške lokacije. 

savje, ne glede na to, kje 
bo odlagališče, in v priho-
dnjih letih sofinancira pro-
jekte skupnega značaja za 
Posavce, predvsem kar se 
tiče zdravstva, šolstva, in-
frastrukture in podobnih 
zadev.

Predsednik VO Stane Preskar 
meni: »nekdo si prizadeva, 

da bi upočasnil postopke na 
brežiški lokaciji z namenom, 
da krška občina dobi na času, 
kajti očitno je, da je v politi-
ki in ne stroki dogovorjeno od-
lagališče v krški občini, ne da 
bi ljudi o tem kdo kaj vpra-
šal«. to so državni organi, del-
no pa tudi ARAO, ki smo jo v 
VO že več kot leto in pol opo-
zarjali, da tekmovalnost med 
sosednjima občinama ne bo 
prinesla ugodne rešitve, pa ni 
reagirala. 
Moti nas, da je kar naenkrat 
prevladalo prepričanje, da lo-
kacij ni potrebno primerjati, a 
kako bo izbrana boljša lokaci-
ja, če ju ne bodo primerjali. 
Podpredsednik VO Stane Ra-
danovič pravi, da v krajevni 
skupnosti Šentlenart ocenju-
jejo, da so ostali sami z VO 
proti vsem. O tekmovalnem 
značaju v izboru lokacije pa 
se sprašujejo, v čem je smisel 

raziskav v brežiški Vrbini, če 
je krško s postopkom toliko 
naprej, da bo prej na cilju in 
se lokaciji ne bosta niti pri-
merjali. in ugotavlja, da je 
to vlečenje za nos. Opozarja, 
da se v njihovi kS umeščata 
hidrocentrala ter Vrbinska 
cesta, ki bosta drastično po-
segli v življenjski prostor lju-
di in naravne habitate in jih 

močno degradirali. 
Zahteve so bile poslane v ve-
dnost pristojnima ministr-
stvoma in direktoratoma ter 
v vednost Občini Brežice, 
katere Občinski svet budno 
spremlja dogajanja na tem 
področju in pričakuje odgo-
vore tako od župana kot Vod-
stvenega odbora. Ministra 
imata torej možnost za »po-
pravni izpit«, sicer bo moral 
Vodstveni odbor v sodelova-
nju s svetom kS Šenlenart ter 
Občino Brežice zaostriti svo-
je delovanje.

Več o delu in nalogah Lo-
kalnega partnerstva Breži-
ce si oglejte na spletni stra-
ni www.lokalnopartnerstvo.
si ali v krajevnih skupnostih 
Šentlenart in globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice

Ureditev ceste na 
Križ
Župan Kristijan Janc se je 
s predsednikom kS Boštanj 
Marjanom Kogovškom ude-
ležil sestanka s krajani križa, 
s katerimi so se pogovarjali o 
investicijah v cestno omrež-
je v tem kraju. Občina je s 
sredstvi za sanacijo po neur-
ju že leta 2005 uredila poško-
dovano cesto do dela naselja, 
v nadaljevanju pa bo potreb-
no finančno sodelovanje kra-
jevne skupnosti in krajanov. 

Stane Radanovič in Stane Preskar

Začeli z ureditvenimi deli 	
na območju mesta Sevnica
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Poslovna cona pri 
HE	Boštanj
V bližini HE Boštanj se bo v 
prihajajočem času oblikova-
la nova poslovna cona. Poja-
vljajo se že potencialni inve-
stitorji, ki bodo poskrbeli za 
nov gospodarski razvoj obči-
ne in nova delovna mesta. V 
pripravi je že idejna zasnova 
prostorskih ureditev. O pro-
jektu se je župan Kristijan 
Janc pogovarjal s Kamilom 
Krošljem.

Zaposlitveni center 
Inde	-	Posavje
Podžupan Srečko Ocvirk s 
sodelavci iz občinske upra-
ve se je udeležil dneva od-
prtih vrat v Zaposlitvenem 
centru zavoda inde – Posav-
je, kjer je bilo predstavlje-
no delo zavoda. Obiskovalci 
so si lahko ogledali poslovne 
prostore na Prvomajski 14 v 
Sevnici, kjer poteka tudi pro-
gram socialne vključenosti. 
Zaposlitveni center je pričel 
delovati letos aprila in omo-
goča invalidom iz celotne-
ga Posavja zaposlitev na za-
ščitenih delovnih mestih ob 
pomoči zaposlene strokovne 
delavke. Opravljajo lahka ko-
operacijska dela, ki so prila-
gojena delovnim zmožnostim 
invalidov. Del opreme za de-
lovanje Zaposlitvenega cen-
tra inde Posavje je bil naba-
vljen tudi s finančno pomočjo 
Občine Sevnica Po navedbah 
direktorice Martine Bobnič 
imajo trenutno dela dovolj, 
med njihovimi poslovnimi 
partnerji pa so tudi podje-
tja iz Posavja, kot sta Sili-
ko d.o.o. in grieshaber. Svo-
jo dejavnost pa nameravajo v 
prihodnje še širiti. 
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kRŠkO - Antonija Vodišek je 
25. novembra v krogu svo-
jih najbljižjih praznovala 
99. rojstni dan. Rodila se je 
v Virštanju na kozjanskem 
kot eden izmed šestih otrok 
družine Zakošek. V rani mla-
dosti se je preselila k teti na 
Polšco na Videm, kjer danes 
živi s tremi generacijami po-
tomcev. Skrb, nega in bližina 
hčera, pozornost vnukov in 
pravnukov, prijazne in tople 
besede ter molitev je vse, 
kar mama Antonija oz. tonč-
ka potrebuje v njenih časti-
tljivih letih.

Družina Krošelj

BREStAniCA – V gostišču Al-
legro v Brestanici so se že 
četrtič srečali bivši dijaki 
državne meščanske šole kr-
ško, ki jo je leta 1877 na la-
stne stroške kot prvo takšno 
šolo na tem področju zgra-
dil Martin Hočevar. Srečanja 
se je udeležilo enajst bivših 
dijakov, sedaj starih že pre-
ko 80 let, ki so obujali spo-
mine na težko preteklost iz 
prejšnjega stoletja. gosti-
telj srečanje je bil tudi to-
krat Božidar Allegro iz Bre-
stanice, ki si je v nemčiji s 
trdim delom ustvaril mode-
ren hotel. Druženje je bilo 
zelo živahno in veselo, tudi 
zato, ker se ga je udeležila 
tudi Zofija Belc Schild iz Av-
strije.

S. Novak

Srečanje bivših 
dijakov	krške	
meščanske šole

Pomagamo vam 
deliti srečo.

www.posta.si

Običaj izmenjevanja voščil nas spremlja 
že od najstarejših kultur naprej. Ker je 
prejeti iskreno voščilo nekaj najlepšega. 
In zato, ker je poslati srčno željo nekaj 
čudovitega. Preprosto sreča. Pomagamo 
vam jo deliti. 

V prazničnem času vam želimo veliko 
lepih voščil. 
V 2008 naj se tudi uresničijo.

V akciji sodelujejo: Gikar, Pot, T & Graf, 
Grafocarton, Sidarta, Emma, V.P.C., 
Hočevar - Gaspari, Šent, Etiketa in 
Unicef.
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Prvi oddelek vrtca s 14 va-
rovanci so pri OŠ krmelj od-
prli 1. septembra leta 1967 
- danes delujejo trije oddel-
ki, vodstvo in zaposleni pa že 
razmišljajo o širitvi, saj pov-
praševanje po varstvu otrok 
narašča. Ravnatelj OŠ kr-
melj Rado Kostrevc je v svo-
jem govoru predstavil zgo-
dovino razvoja vrtca v tem 
majhnem, nekdaj rudarskem 
kraju, pohvalil najmlajše za  
nastop, se zahvalil vzgojite-
ljicam vrtca za njihovo do-
sedanje kvalitetno delo, 
staršem pa za zaupanje. Pod-
župan Občine Sevnica Rudi 
Dobnik je izrazil ponos nad 
uspešnim delovanjem vrt-
ca, pa tudi Osnovne šole kr-
melj ter obudil spomine na 
zaposlene, saj ga je njegova 
pot vodila skozi obe ustano-
vi. Posebno veselje nad tako 
lepim jubilejem so risale iz-
rečene besede predsedni-
ce Sveta kS krmelj Slavice 
Mirt, ki je med drugim deja-
la, da je otrokom potrebno 
nuditi brezskrbno otroštvo, 

Vrtec kot kažipot v jutri
KRMELJ – V prijetnem in sproščenem vzdušju je potekalo v petek, 23. novem-
bra, praznovanje 40-letnega delovanja vzgojnega zavoda Vrtec pri OŠ Krmelj.

saj jih le-to vodi v uresni-
čevanje zastavljenih ciljev. 
Predstavnik Zavoda za šol-
stvo, enote novo mesto, dr. 
Anton Poljšak je vsem zbra-
nim izrekel čestitke in za-
želel uspešno nadaljevanje. 
na prireditvi, ki je potekala 
v telovadnici OŠ krmelj, so 
najmlajši s svojimi vzgojite-
ljicami v otroški svet pisanih 
barv, glasbe, petja, plesa, gi-
bov ter toplih besed z različ-
nimi točkami za nekaj krat-
kih trenutkov ujeli ponosne 
starše, dedke in babice ter 
vse ostale povabljene, ki so 

si za zaključek lahko ogledali 
posebej za to priložnost pri-
pravljeno razstavo otroških 
izdelkov in fotografije s po-
tekom razvoja Vrtca pri OŠ 
krmelj. 

Smilja Radi

SEVniCA - V četrtek , 29. novembra, so se uporabniki Var-
stveno delovnega centra krško - Leskovec predstavili javno-
sti s prireditvijo „V VDC-ju je veselo“. namen prireditve je 
bil prikazati delo in ostale aktivnosti v zavodu. Čeprav upo-
rabniki niso poklicni igralci, pa se vseeno vztrajno poskušajo 
v igralskih veščinah. Prireditev je potekala v kulturni dvora-
ni v Sevnici in je pritegnila veliko obiskovalcev. Vse nastopa-
joče je pozdravila tudi Breda Drenek Sotošek, podžupanja 
občine Sevnica. gledalci so bili navdušeni in nagradili nasto-
pajoče z velikim aplavzom.  L.Ž.

„V VDC-ju je veselo“

BOŠtAnJ - V zadnjih mesecih so se pojavile pobude, da bi v 
Boštanju ponovno obnovili folklorno skupino. Za njeno de-
lovanje bi potrebovali približno osem parov, ki bi jih vodi-
li izkušeni plesalci folklore. Zainteresirani se lahko javijo na 
elektronskih naslovih mlinka.v@gmail.com in tomazlisec@
yahoo.com. Predznanje ni potrebno, pri izbiri pa bodo ime-
li prednost kandidati iz občine Sevnica. Pobudniki upajo, da 
bodo folklorno skupino ustanovili še letos.

PODSREDA - V kozjanskem parku tudi v letošnjem adventnem 
času organizirajo ustvarjalne delavnice za osnovne šole, ki 
se nahajajo na območju kozjanskega parka. namen teh de-
lavnic je, da otroci za kratek čas zamenjajo šolske učilnice z 
ustvarjalno delavnico v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi in 
tako izdelajo dekorativni predmet, manjše darilce ali pa vo-
ščilnico. S tem se preizkusijo v lastni ustvarjalnosti in spozna-

jo, da lahko  darilo iz enostavnih in povsem naravnih mate-
rialov (slama, rafija, karton, krep papir) izdelajo tudi sami. 
izvajajo pa tudi delavnice, ki so namenjene odraslim oziroma 
staršem in otrokom, s čimer želijo spodbujati starše, da čim 
več prostega časa posvetijo ustvarjalnemu razpoloženju svo-
jih otrok in morda vsaj ob tem adventnem času skupaj z nji-
mi izdelajo kakšen izdelek. 
na prvi ustvarjalni delavnici, ki je potekala 29. novembra, so 
se s pomočjo Marije Kramer učili izdelovati rože iz krep pa-
pirja, 1. decembra pa so pod mentorstvom Ružice Polajžer 
izdelovali adventne venčke iz povsem naravnih materialov. S 
to delavnico so se tudi letos pridružili dnevu odprtih vrat slo-
venske kulture  (3. december). 6. decembra so starši in otro-
ci izdelovali voščilnice v različnih tehnikah.  P.P.

Ustvarjalne delavnice v 
Kozjanskem	parku

Obujajo	folklorno	skupino

Izdelovanje adventnih venčkov (foto: Jasna Sok) 

99	let	Antonije	Vodišek
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GSM: 041 630 135, 041 684 320
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GRADEC (A): ogled mesta 
z obiskom najbolj gledanega 

muzikala na svetu 
LES MISERABLES

22.12.

SNG MARIBOR: balet
PEPELKA
29.12.

NAJZAHTEVNEJŠI STOPAJO V NAŠE STOPINJE!

Market HARDI, Krško

O
lga D

im
ic Javornik s.p., Velika vas 10, Leskovec

tel.: 07/490 25 10 HarDi

V nedeljo, 16.12.2007, od 9.00 ure dalje vabljeni 
na BOGATO ŽREBANJE z zabavnim programom 
pred trgovino HARDI v Krškem!

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2008!

BOŽIČNO NOVOLETNA RAZSTAVA 
ROKODELSKIH IZDELKOV

V A B I L O
Vabimo vas na 

ogled razstave rokodelskih izdelkov, 
ki bo potekala 

od srede, 12.12.2007 do petka, 28.12.2007 
vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro 

v Mestni hiši, 
Cesta prvih borcev 22, Brežice.

Pričarajte si božično novoletne praznike 
in pridobite idejo za obdaritev svojih najbližjih.

Razstavljeni bodo izdelki iz suhega sadja, 
lončeni izdelki, jaslice, zdravilna zelišča, 

suho cvetje, kvačkani izdelki, 
medeni izdelki, novoletni okraski.

Vljudno vabljeni!

BOŽIČNO NOVOLETNA RAZSTAVA 
ROKODELSKIH IZDELKOV

Po uvodnem pozdravu pred-
sednika društva Ivana Živi-
ča so sladkornim bolnikom 
spregovorili zdravniki in spe-
cializanti interne medicine 
Vanda Kostevc Zorko, ki je 
spregovorila o sladkorni bo-
lezni tipa 1 in o novostih pri 
zdravljenju bolezni, Vlasta 
Rožman o tem, kako zdra-
vimo bolezen, o ciljih zdra-
vljenja je predavala Maja 
Imširović, Marija Petelinc 
o obolenju prebavnega trak-
ta pri diabetiku, Mojca Iskra 
Savnik o zvišanem holeste-
rolu in visokem krvnem pri-
tisku, o srčnem popuščanju 
pri diabetiku Milena Stra-
šek ter o pogostosti srčne-
ga in možganskega infarkta 
Alenka Žibert; diplomirane 
in višje medicinske sestre pa 
o temah: Darinka Ogorevc o 
samokontroli sladkorne bo-
lezni, kako shujšati Mateja 
Plavčak, o merjenju krvne-
ga pritiska Anita Šmalčič in 
o periferni arterijski bolezni 
nog Ika Maksel.

Sladkorna bolezen tipa 1 se 
običajno pojavi v mladosti, 
do 30. leta starosti. kaže, da 
je avtoimunega izvora. Bol-
nikov lasten imunski sistem 

15. srečanje sladkornih 
bolnikov	Posavja

uničuje celice trebušne sli-
navke, ki izločajo inzulin. 
Bolnik nima lastnega inzuli-
na, zato mora nadomeščati 
inzulin z injekcijami vse ži-
vljenje. Bolezen tipa 1 nara-
šča in je za zdaj neozdravlji-
va; sladkorna bolezen tipa 2 
pa je najpogostejša oblika 
diabetesa, ima jo približno 
90 odstotkov vseh sladkor-
nih bolnikov in se navadno 
pojavlja pri odraslih ljudeh 
po 45. letu starosti. ključ-
na vzroka za nastanek bole-
zni sta neustrezen življenjski 
slog in genske spremembe, 
ki vplivajo na spremenjeno 
izločanje inzulina. Bolezen 
tipa 2 močno pospešijo de-
javniki, kot so pomanjkanje 
gibanja, debelost, starost, 
stres in dednost. Oba tipa 
bolezni zaradi pomanjkljive-
ga izločanja inzulina povzro-
čata moteno presnovo oglji-
kovih hidratov, beljakovin in 
maščob ter posledično okva-
ro ali odpoved telesnih orga-
nov, še zlasti oči, ledvic, živ-
cev, srca in ožilja.
Ljudski godci in trebeški dro-
tarji pa so poskrbeli za za-
bavnejši del sicer strokovne-
ga srečanja.

N. Jenko S

tehniško-tehnološki semi-
nar daje učiteljem tehnike 
in tehnologije močno stro-
kovno oporo pri pridobiva-
nju novih in koristnih infor-
macij, a hkrati poteka tudi 
izmenjava mnenj in bogatih 
izkušenj. Založba izotech, 
d.o.o., iz Limbuša se je od-
ločila za sodelovanje s sev-
niško osnovno šolo, ker sta 
na njej zaposlena učitelja 
Drago Slukan in Janez Vir-
tič, soavtorja učbeniških 
kompletov za pouk tehni-
ke in tehnologije v osnovni 
šoli. Uvodnemu kulturnemu 
programu v petkovem po-
poldnevu je sledil plenarni 
del, na katerem so sodelo-
vali ugledni slovenski pre-
davatelji in profesorji (med 
njimi je bil tudi slovenski 

V	krogu	ustvarjalnih	idej	in	
materialne tehniške dediščine
SEVNICA – V petek, 16. novembra, in v soboto, 17. decembra, je na OŠ Sava Kladnika Sevnica že tretje leto 
zapored potekal tehniško-tehnološki seminar s področja kulturne in tehniške dediščine z naslovom V krogu 
ustvarjalnih idej in materialne tehniške dediščine.  Seminar je bil namenjen učiteljem tehnike in tehnologije 
ter izbirnih predmetov s področja tehnike. Udeležilo se ga je 58 učiteljev s skoraj vseh slovenskih osnovnih šol.

etnolog Damjan Ovsec). So-
botni del srečanja se je od-
vijal v šolskih delavnicah in 
v kotičkih. V delavnicah se 
je v obliki projektne nalo-
ge izdeloval vodnjak. Orga-

nizirana je bila tudi serijska 
proizvodnja sestavnih delov, 
nato so udeleženci semi-
narja individualno sestavili 
vsak svoj vodnjak - svetilko. 
V t.i. kotičkih je potekala 

predstavitev z naslovom Od 
ideje do izdelka, kjer so bili 
demonstratorji učenci. Za 
zaključek dvodnevnega se-
minarja je bila postavljena 
še priložnostna razstava.

Smilja Radi 
Foto: Drago Slukan

kOPRiVniCA - Miklavževanje v koprivnici je potekalo na sam 
Miklavžev večer, ko so otroci skupaj s starši prišli v s sveč-
kami osvetljeno cerkev ter tako še bolj začutili svečanost 
dogodka. Sporočilo letošnjega dogodka je bilo, da mora-

mo darila gledati s 
srcem, da moramo 
ceniti majhne po-
zornosti, ki tako zelo 
polepšajo vsak dan.
Letošnje Miklavževa-
nje je bilo že četrto 
zapored. Posebnost 
kulturnega programa 
ob prihodu sv. Miklav-
ža je bila, da so bile 
v njegovo pripravo 
in izvedbo vključene 
kar štiri generacije 
sodelujočih. na naj-
lepši način smo tako 
pokazali, da smo v 
koprivnici odprti za 
ohranjanje običajev, 
druženje in pozorni 
do najmlajših prebi-

valcev kraja, ki so prejeli darila. Sv. Miklavžu in njegovim 
spremljevalcem sta tudi letos finančno pomagala krajevna 
skupnost in turistično društvo koprivnica. 

K. Bogovič in D. Planinc 

Že četrto miklavževanje 
v Koprivnici

Sveti Miklavž v koprivniški cerkvi

kRŠkO – na občini krško je 6. decembra potekala predstavitev 
projekta „Starejši za višjo kakovost življenja doma“ ali „Sta-
rejši za starejše“, katerega nosilca sta Zveza društev upoko-
jencev Slovenije in Slovenska filantropija. k projektu, ki ga 
izvajajo že v okoli 120 društvih upokojencev po Sloveniji, so 
pristopili tudi v Društvu upokojencev krško, v katerem so pre-

ko koordinatorice projekta Darinke Volčanšek že začeli s svo-
jimi člani – prostovoljci obiskovati tiste starejše na njihovih 
domovih, ki so dopolnili 69 in več let in so potrebni pomoči bo-
disi zaradi zdravstvenih ali socialnih težav bodisi zaradi potre-
be po druženju in premagovanju osamljenosti. Do sedaj so v 
DU krško opravili že preko 60 obiskov na domovih.  B. M.

Starejši	za	starejše

Ana Pajić, predsednica DU, Krško in Darinka Volčanšek, 
koordinatorica projekta Starejši za starejše

ČATEŽ OB SAVI– Društvo sladkornih bolnikov Posav-
ja je srečanje pripravilo ob 14. novembru – dnevu 
sladkorne bolezni. Pri pripravi obsežnega vsebin-
skega dela strokovnega srečanja je že po običaju 
sodelovala Diabetološka ambulanta Bolnišnice Bre-
žice s temami, ki so pomembne pri premagovanju 
diabetesa, ki širom sveta narašča in dosega že raz-
sežnosti epidemije. Letos so strokovne aktivnosti 
v svetovnem merilu potekale pod sloganom »Slad-
korna bolezen otrok in mladostnikov«.

SEVniCA – Prosti čas in zabava mladih je tema letošnjega osnov-
nošolskega parlamenta, ki so ga tudi letos organizirali na OŠ 
Sava kladnika Sevnica. Medse so povabili diplomanta sodobne-
ga izraznega plesa in ekonomije iz Los Angelesa, ki je mlade 
skušal navdušiti za ples. Za osnovnošolce je pripravil dve delav-
nici hip-hopa. Druga delavnica se je odvijala v avli osnovne šole 
v četrtek, 6. decembra. 

Zgovorni in nasmejani 23-letni Elia Mrak Bloomberg iz Los An-
gelesa (njegove korenine so s Hrvaške) uživa v plesnem izraža-
nju in v njem išče nove oblike, zato se je po zaključenem štu-
diju plesa in ekonomije ter po pridobitvi enoletne štipendije za 
raziskovanje načina življenja s plesom in ekonomskih povezav 
(potek sponzoriranje plesnih nastopov)  podal na vznemirljivo 
pot raziskovanja plesa predvsem v južnem delu Evrope. V Slo-
venijo ga je pot pripeljala s pomočjo plesne skupine Betontanc, 
s člani katere se je seznanil na predstavi v Los Angelesu; v me-
secu avgustu je nastopil na mednarodnem festivalu gledališča 
in plesa Mladi levi v Ljubljani (na njem se je zvrstilo kar lepo 
število tujih in domačih umetnikov, povečini pripadajočih mlaj-
ši, mednarodno še neznani, a obetajoči generaciji). V Sevnico 
je »zašel, ker je v Zidanem Mostu prestopil na napačni vlak,« 
se je pošalil. V Sloveniji namerava preživeti pet tednov, potem 
se bo podal še v sosednje, južne države (predvsem na Balkan) 
in zaključil svoje »vagabundsko življenje« v Evropi prihodnjega 
avgusta, ko se bo vrnil v Ameriko in tam nadaljeval s svojim po-
diplomskim študijem. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Prosti čas in zabava 
mladih

Katarina Slukan je Elio spoznala v Ljubljani in ga 
povabila v Sevnico.
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BREŽiCE - Mladinski center Brežice in Multimedijsko društvo 
ideja iz Brežic sta se lotila skupnega projekta »Podjetniška 
avtocesta«. Osnovni namen projekta je dijakom zaključnih 
letnikov srednjih šol celotne posavske regije predstaviti po-
nudbo in povpraševanje na delovno-izobraževalnem podro-
čju; torej predstaviti možnosti, ki se jim nudijo po zaključ-
ku srednješolskega izobraževanja (študij, zaposlitev, prijava 
na zavod, druge možnosti zaposlitve). k projektu so pristo-
pili tudi številni partnerji: srednje šole iz Brežic, krškega in 
Sevnice, Društvo študentov Brežice, Zavod za zaposlovanje 
Republike Slovenije, območna služba Sevnica, številne slo-
venske fakultete in nekatera rastoča regionalna podjetja.
Enodnevni dogodek »Podjetniška avtocesta« je potekal v to-
rek, 27. novembra, v prostorih Ekonomske in trgovske sre-
dnje šole Brežice. Dogodek je bil zasnovan v obliki sejma, 
na katerem so mladi krožili po posameznih info točkah, do-
gajanje pa so popestrili tudi s predavanji.  A. Tokić

Podjetniška avtocesta v 
Brežicah

BREŽiCE - Od ponedeljka, 3. decembra, do petka, 7. de-
cembra, je bila v Domu upokojencev in oskrbovancev Breži-
ce odprta razstava ročnih del, ki jih pripravljajo varovanci 
na t.i. delovni terapiji skozi vse leto. Po tradiciji pa izdel-
ke prvi teden v decembru postavijo na ogled tudi za širšo 
javnost. 

inštruktorica delovne terapije Vesna Lapuh je ob tem pove-
dala, da dnevno ustvarja do 12 varovank doma, ki si z najra-
zličnejšimi ročnodelskimi tehnikami, od kvačkanja, vezenja 
ali pletenja, krajšajo čas, rade pa ustvarjajo tudi za različ-
ne priložnosti, kot so v času božično-novoletnih praznikov 
izdelovanje čestitk. tudi varovanke, ki so postavile na ogled 
svoje izdelke, so ob tem povedale, da jim takšna oblika za-
poslitve veliko pomeni, saj se ob tem tudi družijo in čas kar 
prehitro mine.  M. K. M. 

Ročna dela na razstavi

Oskrbovanka doma Bronislava Orehek med 
razstavljenimi izdelki

BREŽiCE - V petek, zadnjega novembra, so se v brežiški Mestni 
hiši pričele urbanistično arhitekturne delavnice za obuditev 
mesta Brežice, ki jih je organizirala brežiška občina, Oddelek 
za prostorsko načrtovanje in razvoj. k sodelovanju so povabi-
li Fakulteto za arhitekturo, Fakulteto za gradbeništvo in geo-

dezijo, zagrebški Arhitektonski fakultet in novomeški Zavod za 
varstvo kulturne dediščine. Ob tej priložnosti je zbrane v bre-
žiški Mestni hiši pozdravil brežiški župan Ivan Molan, nagovori-
la pa jih je tudi vodja projekta Mateja Sušin Brence. 

Skupina študentov je ustvarjala v petih tematskih sklopih, ki so 
obravnavali različne problematike vezane na Brežice. Lotili so 
se vloge mestnih vpadnic v prostoru, vzpostavitev mestotvor-
nih in zanimivih posegov, ki bi povezali mestno jedro z obvoz-
nico, ter ureditve prometa na določenih ulicah. Druga tema se 
je nanašala na podaljšanje mestne obvoznice v smeri sever in 
na nova območja zazidave ter podrobne ureditve nove stano-
vanjske zazidave na nepozidanem območju Šentlenarta. tre-
tja se je ukvarjala z novo mestno obvoznico in razmestitvijo 
dejavnosti na že obstoječo, četrta skupina študentov se je lo-
tila povezovanja mestnega središča, kot so tržnica, parkirišča, 
zelene površine in podobno, peta pa je ustvarjala s tematiko 
starega mestnega jedra. Rezultati bodo podani v sredini maja 
prihodnjega leta. 

M. K. M. 

Z delavnicami k oživljanju 
mesta

Študenti so se najprej zbrali v brežiški Mestni hiši.

V turobnem in deževnem 
vremenu se je na ploščadi 
pred bizeljsko šolo zbralo ve-
liko število tistih, ki so žele-
li prisostvovati za kraj tako 
pomembnemu dogodku, kot 
je otvoritev nove osnovne 
šole. kot je v nagovoru zbra-
nim dejala ravnateljica Met-

ka Kržan, se je šolstvo na Bi-
zeljskem pričelo leta 1790, 
ko je zanj dal pobudo takra-
tni župnik pater kajetan So-
uvan. Montažna šolska stav-
ba je bila zgrajena 1976, leta 
1999 je brežiški občinski svet 
prižgal zeleno luč za gradnjo 
nove šole, saj jo je uvrstil v 
program investicij, gradbeni 
odbor za novo šolo pa je za-
čel z delom novembra 2001. 
Hvaležni smo vsem, pri kate-
rih smo gostovali v času, ko 
nismo imeli svojih prostorov, 
je zaključila kržanova.

Nova	bizeljska	šola	odprla	
svoja	vrata
BIZELJSKO - V ponedeljek, 10. decembra, je 144 učencev in učenk ter 32 vrtičkarjev Osnovne šole Bi-
zeljsko prvič sedlo v nove šolske klopi. Slovesna otvoritev nove bizeljske šole, ki je stala 3,3 milijone 
evrov (od tega je 1,2 milijona prispevala država), je potekala v petek, 7. decembra. 

Zbranim so spregovorili še 
predsednik Sveta krajev-
ne skupnosti Bizeljsko Franc 
Kelher, brežiški župan Ivan 
Molan, minister za gospo-
darstvo mag. Andrej Viz-
jak, kot slavnostni govornik 
pa tudi šolski minister dr. Mi-
lan Zver. Molan je poudaril, 

da so posebno pozornost na-
menili kakovosti izdelave, 
da bi se učenci in tudi star-
ši v novi šoli dobro počutili, 
ravnateljici kržanovi pa je 
ob tej priložnosti predal tudi 
uporabno dovoljenje. Mini-
ster Vizjak je izrazil zado-
voljstvo, da s krajani deli ve-
selje ob otvoritvi in dejal, da 
je to tudi za celotno občino 
pomembna pridobitev. Zna-
nje je tisto, kar ljudje potre-
bujejo, pomembna pa je tudi 
zavest, da ga je potrebno 
pridobiti, ker se ga potrebu-

je celo življenje, je nadalje-
val Vizjak. Minister Zver je v 
slavnostnem govoru napove-
dal nove investicije na po-
dročju šolstva, saj namerava 
država velik del sredstev na-
meniti tistim investicijam, ki 
bodo dvignile kakovost uče-
nja v tem delu Slovenije.

Bizeljska šola se razprosti-
ra na 2.500 m2 (12 učilnic za 
razredni in predmetni pouk, 
računalniška učilnica, kuhi-
nja, jedilnica in knjižnica)  
ter na 500 m2  telovadnih 
površin. Dela so se pričela 
v mesecu avgustu 2006 in bi 
morala biti sicer prvotno do-
končana že do konca leto-
šnjega julija, „rezervni“ rok 
pa je bil 28. oktober, breži-
ški občinski praznik. Potek 
gradnje je nadzorovala vod-
ja Oddelka za družbene de-
javnosti na brežiški občini 

Anica Hribar, ki je poveda-
la, da je izvajalec del, grad-
beno podjetje WtC & ing. 
kojić, na račun zamude po-
godbeni znesek znižal za 200 
tisoč evrov.

Program ob otvoritvi so pri-
spevali šolski pevski zbor, 

kapelski godbeniki, z izvr-
stno izvedenimi recitacijsko-
dramskimi vložki pa še bi-
zeljski učenci in učenke, ki 
so pred prerezom traku obi-
skovalcem pripravili še po-
sebno predstavitev – na plo-
ščadi so se zvrstili vrtičkarji 
ter vsi učenci devetletke. 
Obiskovalci so si v nadalje-
vanju popoldneva ogledali 
nove prostore, v telovadni-
ci pa jih je pričakala pogo-
stitev. 

M. Kalčič Mirtič

Na otvoritvi šole je pel šolski pevski zbor, desno 
ravnateljica Metka Kržan med nagovorom.

Šolski minister dr. Milan Zver in župan Ivan Molan pri 
slovesnem rezanju traku

BREŽiCE - Drugo leto zapored so v brežiški knjižnici v okviru vse 
bolj uveljavljenega t.i. tega veselega dne kulture pripravili v 
času od 3. do 10. decembra poseben dogodek za učence osmih 
in devetih razredov osnovnih šol in ga poimenovali „Franceta 
Prešerna knjižnični žur“. Udeležili so se ga učenci osnovnih šol 
Bizeljsko, Pišece, Dobova in globoko. Vodja kviza, ki ga je tudi 
pripravil, je bil Drago Pirman.
Po njegovih besedah kviz temelji na zanimivostih iz Prešernove-
ga življenja, ki so javnosti bolj malo znane. V gradivu je zajel 

delčke iz njegovih pesmi, prikazujejo tudi odlomke iz njih, so 
pa ključne za razumevanje njegovega življenja. Pirman dodaja, 
da na podlagi načina iskanja podatkov preko slovenske virtual-
ne knjižnice, seveda je najpomembnejša baza podatkov brežiške 
knjižnice, brežiški učenci poiščejo odgovore na zastavljena vpra-
šanja. „kviz ni tekmovalnega namena, vsi so izenačeni, če skupi-
na ne odgovori, ni sankcionirana, ni najboljšega in najslabšega, 
tu tekmovalen duh ni pomemben, pač pa splošno znanje učen-
cev,“ navaja Pirman in dodaja, da so učenci mnenja, da je inter-
net vseveden in bodo na njem našli vse odgovore za najrazličnej-
ša življenjska vprašanja. „kar pa še zdaleč ni tako,“ pove Pirman, 
„pomembna je samostojnost, učence je treba tega naučiti. ni te-
žava v tem, da knjižničarji ne bi pomagali, prav pa je, da se v 
določeni starosti naučimo samostojnosti.“ Splošna knjižnica po-
skuša najmlajšim dati tudi nek temelj za iskanje mesta v svoji 
sredini, da se lažje znajdejo, da se ne izgubijo v vsakdanjem ži-
vljenju, saj knjižničarji vse bolj opažajo, da včasih že branje ka-
kšnih navodil predstavlja nepremostljivo težavo.  M. K. M. 

»Franceta Prešerna 
knjižnični žur«

Učenci OŠ Pišece pri kvizu, desno Drago Pirman.

BREŽiCE – V ponedeljek, 10. decembra, se je župan občine Bre-
žice Ivan Molan  sestal s predsedniki krajevnih skupnosti v ob-
čini Brežice. Beseda je tekla o proračunu za leto 2008, na ka-
terega predstavniki kS niso imeli večjih pripomb, proračun se 
jim zdi primeren, saj vsebuje kar nekaj novih investicij. V okvi-
ru postavk za krajevne skupnosti pa je še vedno možno spreme-
niti zadeve, zato lahko predsedniki posredujejo pisne pripombe 
v času javne razprave o proračunu.

Poleg proračuna so obravnavali tudi temo gospodarnosti delo-
vanja v kS, občinska uprava pa je predstavila analizo stanja 
na tem področju. Analiza je pokazala velike razlike pri porabi 
sredstev za lastno delovanje kS po posameznih krajevnih sku-
pnostih v občini Brežice. Ponekod so razlike med porabljenimi 
sredstvi za lastno delovanje kS na prebivalca tudi desetkratne. 
Prišli so do spoznanja, da je potrebno urediti položaj tajnikov 
kS v skladu z veljavno zakonodajo. Do sedaj so za tajnike ve-
ljali še stari kriteriji, po katerih je v občini zaposlenih 13 tajni-
kov krajevnih skupnosti. ker je v tem času prišlo do sprememb 
in zmanjšanja obsega nalog po kS, je potrebno racionalizira-
ti delo. Sredstva, ki so sedaj namenjena za plačilo dela tajni-
kov, se bodo v obliki interventnih sredstev vračala v kS. Predse-
dniki kS so tisti, ki najbolje poznajo lokalni prostor in potrebe 
tega prostora, zato so tudi najbolj pristojni, da upravljajo s 
temi sredstvi. 

Predstavniki kS so pozdravili predstavitev gospodarnosti, ki ga 
je pripravila občinska uprava, saj se je izkazalo, da večina kS 
resnično racionalno in preudarno porablja proračunska sred-
stva. Podan je bil tudi predlog, da se takšen način analize ohra-
ni tudi v prihodnje. Strinjali so se tudi s predlogom o financira-
nju velikih objektov – tako bo enak način sofinanciranja obnove 
OŠ Brežice, kot je bil način sofinanciranja gradnje OŠ Bizeljsko. 
Obnovo OŠ Brežice bodo tako delno financirale vse tiste kS, ki 
spadajo v brežiški šolski okoliš, in sicer v višini 50 % interven-
tnih sredstev.

Pri urejanju sistema zaposlenih tajnikov po kS bodo s svojim 
znanjem in strokovnostjo sodelovali tako kadrovska kot pravna 
služba občinske uprave, pri tem pa velja poudariti, da gre za 
mehki dolgoročni pristop pri urejanju statusa zaposlenih v kS. 
V zaključku srečanja je župan zbranim zaželel lepe praznike in 
veliko uspešnega sodelovanja tudi v prihodnje.  L.K.

S	predsedniki	KS	o	predlogu	
proračuna 2008
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Potem ko smo junija letos 
odprli prenovljen objekt s 
štirimi stanovanji na Šol-
ski ulici 14, se je danes tem 
površinam pridružilo še šest 
novih. V času, ko povpraše-
vanje po stanovanjih prese-
ga ponudbo, se je simbolič-
ne predaje ključa razveselilo 
šest najemnikov neprofitnih 
stanovanj, dveh dvosobnih, 
dveh enosobnih in dveh gar-
sonjer. Objekt prve Videm-
ske šole je Občina krško pov-
sem prenovila in vanj vložila 
nekaj več kot 200.000 evrov. 
V prihodnjem letu načrtu-
jemo tudi novo pročelje in 
ureditev okolice. 

investicijo je vodil Miloš Ku-
kovičič, na Občini krško za-

Podžupanja Ana Somrak se je odzvala povabilu vrtca pri OŠ 
Raka, kjer je obiskala otroke na medenem zajtrku. Vrtec pri OŠ 
Raki se je pridružil vseslovenski akciji Čebelarske zveze Sloveni-
je v okviru katere poteka dobrodelno-izobraževalni projekt En 
dan med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih. Med je vr-
tičkarjem na Raki podaril domači čebelar Jože Zupančič, ki je 

najmlajšim tako približal zdrav način življenja. Malčki so bili 
navdušeni ob okušanju medu v satju. gostom, poleg podžupa-
nje občine krško sta jih obiskala tudi predsednik kS Raka Silvo 
Krošelj in ravnateljica OŠ Raka Milvana Bizjan, so pokazali pla-
kate, ki so nastajali ob seznanjanju s pomenom čebel. 
Otroci vrtca na Raki bodo med še večkrat brezplačno zajtrkova-
li, saj jim je član tamkajšnjega Čebelarskega društva Jože Zu-
pančič podaril več kozarcev. Otroci so bili veseli tudi zgibanke, 
ki jih v sliki, starše pa tudi v besedi informira o pomenu čebel 
za okolje in koristnosti čebeljih pridelkov.

Razpis	za	podelitev	priznanj	
KS	Senovo

Svet KS Senovo objavlja razpis za podelitev priznanj 
Krajevne skupnosti Senovo ob krajevnem prazniku.

O podelitvi priznanj kS Senovo odloča Svet krajevne sku-
pnosti Senovo na podlagi javnega razpisa. Priznanja bodo 
podeljena na osrednji prireditvi v počastitev krajevne-
ga praznika v februarju 2008. Kriteriji za podelitev  pri-
znanj KS Senovo so določeni v Pravilniku o priznanjih 
krajevne skupnosti Senovo, ki je zainteresiranim na voljo 
na sedežu kS Senovo.
kandidate za prejemnike priznanj krajevne skupnosti Se-
novo lahko predlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke ter druge 
organizacije in skupnosti. Predlog za priznanje krajev-
ne skupnosti mora vsebovati: podatke o predlagatelju, 
vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaganem 
prejemniku priznanja in obrazložitev k predlogu.

na osnovi predmetnega razpisa bo Svet kS Senovo podelil 
največ: en naziv častnega krajana kS Senovo, dve prizna-
nji z velikim znakom kS Senovo, tri priznanja z znakom kS 
Senovo in štiri priznanja kS Senovo.

V postopku za podelitev priznanj po razpisu bodo upošte-
vani predlogi, odposlani na naslov kS Senovo, titova ce-
sta 106, 8281 Senovo do 9. januarja 2008 (velja datum 
na poštnem žigu).

kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpi-
som za podelitev priznanj v času zbiranja predlogov je 
Bogolin Rado, tajnik kS.

Župan predal ključe najemnikom 
novih	stanovanj	na	Vidmu
Župan občine Krško Franc Bogovič je 4. decembra simbolično predal ključe najemnikom šestih novih 
stanovanj na Cesti 4. julija 18a na Vidmu. Občina Krško s tem krepi svojo vlogo tudi na področju stano-
vanjske gradnje, ki se uvršča med prioritete bodočega razvoja.

dolžen za vzdrževanje stano-
vanj in poslovnih prostorov, 
projekt je nastal v podje-
tju Elite, dela pa je izvedlo 
podjetje timi krško d.o.o. 

Svetovalka za stanovanjske 
zadeve Janja Jordan je po-
udarila, da so upravičenci 
stanovanja pridobili na jav-
nem razpisu lansko leto, kar 

učinkovito zmanjšuje vrsto 
tistih, ki še čakajo na ustre-
zna neprofitna stanovanja, 
saj živijo v neustreznih ži-
vljenjskih razmerah. Župan 
Franc Bogovič nadaljuje, da 
si je Občina zadala ambici-
ozen plan, po katerem želi 
stanovanjski fond v priho-
dnje povečati z 20-30 sta-
novanji letno. S tem želimo 
najprej izčrpati listo prosil-
cev neprofitnih stanovanj, 
ob tem pa poskrbeti tudi za 
nova kadrovska stanovanja, 
poudarja župan in dodaja, 
da bo Občina krško svoje ak-
tivnosti vodila v smer, da bo 
lahko v prihodnjih treh letih 
potrebe po stanovanjih v ce-
loti pokrila. 

Podžupanja na medenem 
zajtrku v vrtcu pri OŠ Raka

Svetnica Slovenske ljudske stranke Marjana Planinc je na 
eni od minulih sej postavila vprašanje, kdaj bo postavljena 
ograja nad poplavnim odvodnikom pri hiši v Dolenji vasi 2. 
Občina krško pojasnjuje, da bo zaradi varnosti udeležencev 
v prometu (pešcev) omenjeno varovalno ograjo nad poplav-
nim odvodnikom izvedla v letu 2008.

Svetnica stranke DeSUS Olga Košir je izpostavila vpraša-
nje, ali se lahko javni zavodi prijavijo na razpise za evrop-
ska in državna sredstva brez predhodnega soglasja občine, 
če bo izvedba zahtevala sofinanciranje iz občinskega pro-
računa. Oddelek za javne finance in proračun razlaga, da 
je pri prijavi potrebno upoštevati vse zahteve, ki so nave-
dene v samem razpisu. Za vsak razpis (oziroma izvedbo in-
vesticije) je potrebno pripraviti investicijski program oziro-
ma ustrezen dokument, iz katerega je med drugim razvidna 
tudi točna finančna konstrukcija in viri financiranja. V koli-
kor zavod pričakuje sofinanciranje Občine za izvedbo neke 
investicije, mora biti ta projekt vključen v sprejetem pro-
računu Občine – v finančnem načrtu ustreznega oddelka in v 
načrtu razvojnih programov Občine. Posebno soglasje tako 
naj ne bi bilo potrebno, morda le izvleček iz sprejetega pro-
računa.

Svetnik Liberalne demokracije Slovenije Rudi Smodič je 
podal pobudo za sanacijo cestišča na mostu v Brestanici 
preko Dovškega potoka, kjer nastajajo nevzdržne vibraci-
je in prekomeren hrup. Omenjena zadeva se nahaja na re-
gionalni cesti Brestanica - koprivnica na mostu preko Dov-
škega potoka, ki je v upravljanju DRSC in vzdrževanju CgP 
novo mesto. Občina krško je podala pobudo za ureditev na-
vedenega problema na DRSC v Ljubljano in vzdrževalcu CgP 
novo mesto. Z odgovorom in rešitvijo vas bomo seznanili ta-
koj po pridobitvi odgovora.  
Dodatna pobuda omenjenega svetnika pa se je nanašala  na 
predlog, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu oceni nastalo situacijo v zvezi s postavljeno prometno si-
gnalizacijo (omejitev hitrosti 40 km/h) na cesti Brestani-
ca. Občina krško pojasnjuje, da je SPV omenjeno pobudo 
že obravnaval in sklenil, da se odstrani obstoječa prometna 
signalizacija. Območje naselja Anže je označeno s prome-
tnim znakom, ki označuje naselje - tablo z robom, kjer ve-
lja omejitev hitrosti 50 km/h.

Svetnik stranke SDS Janez Kranjc je na 14. seji Občinskega 
sveta občine krško izpostavil vprašanje, ali je že znana ško-
da po septembrskem neurju na komunalni infrastrukturi in o 
sprožitvi novih plazov.
Služba za pravne in splošne zadeve pojasnjuje, da občinski 
štab civilne zaščite na komunalni infrastrukturi v mesecu sep-
tembru 2007 ni evidentiral škode, ki bi nastala kot posledica 
vodne ujme. Prav tako ni evidentiranih nobenih podatkov o 
morebitnih novih plazovih. komisija, ki deluje pri Oddelku za 
gospodarsko infrastrukturo na Občinski upravi občine krško, 
tudi nima evidentiranih zahtevkov občanov za ogled posledic, 
nastalih zaradi vodne ujme 18. in 19. septembra 2007.

Svetnik Metod Šerbec je v imenu svetniške skupine PUM na 
14. seji Občinskega sveta podal pobudo,  da se nadomestilo 
za nepozidano stavbno zemljišče posebej določi in sicer po-
veča za 100 %. Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja 
pojasnjuje, da je že zakonodaja iz leta 1984 uvedla možnost 
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za ne-
zazidana stavbna zemljišča. tudi novi zakon o graditvi objek-
tov izrecno navaja, da se nadomestilo plačuje tudi za neza-
zidana stavbna zemljišča, da bi preprečili širitev pozidave na 
kmetijska zemljišča. Država je občinam z zakonodajo naloži-
la oz. dala možnost finančne obremenitve preko nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč. Odlok o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v Občini krško 11. členu določa, da se 
točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča določijo tako, 
da se ugotovi število točk po 10. členu odloka in od tega upo-
števa 30 %. Dejstvo je, da taka finančna obremenitev ne vpli-
va na lastnike, da bi pričeli kako drugo aktivnost z zazidljivimi 
gradbenimi parcelami. Občinska uprava je pripravila osnutek 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini krško, v katerem je 
predlog, da se nezazidano stavbno zemljišče bremeni z nado-
mestilom kot pozidano.

Vprašanje svetnice LPM Vilme Jan Špiler je na 15. seji za-
devalo 40 let star zazidalni načrt Videm in predlagala njegovo 
novelacijo zaradi sprememb v kvaliteti življenja in življenj-
skih standardov krajanov Vidma.  Oddelek za okolje in pro-
stor občine krško pojasnjuje, da se območje Vidma ureja pod 
pogoji več prostorsko izvedbenih aktov (zazidalni, ureditve-
ni načrti), izdelanih v različnih letih (od leta 1966 dalje). Le-
ti so se v času njihove veljavnosti na delu območij tudi spre-
minjali in dopolnjevali (ob hotelu, v Stari vasi…), v skladu z 
interesi po spremembah načrtovanih, a nerealiziranih uredi-
tev; med zadnjimi spremembami  je bilo sprejetje sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta dela mesta krško (Stara vas, 
investitor Electa d.o.o.). na območju že obstoječe stanovanj-
ske gradnje na delu Rese ter delu Stare vasi se zazidalni načrt 
ni spreminjal. Občina je že prejela več pobud po spremem-
bi dokumentov (zaradi dozidav, nadzidav, gradnje enostavnih 
objektov…). Ob obravnavi le-teh je bilo ugotovljeno, da je po-
trebno mestni prostor obravnavati celovito ter da je potrebno 
predhodno izdelati strokovne podlage - analizo prostora (gle-
de zasnove cestnega omrežja, dozidav in nadzidav obstoječih 

Odgovori	na	pobude	in	
vprašanja	svetnikov	OS

objektov, odmikov med njimi, faktorja pozidanosti, gradnje 
enostavnih objektov…). O tem smo seznanili tudi potencialne 
pobudnike oz. lastnike zemljišč ter jih obvestili, da lahko la-
stniki zemljišč sami financirajo spremembo dokumenta po iz-
delanih strokovnih podlagah. Občina krško bo pristopila k iz-
vedbi strokovnih podlag, za kar ima v proračunu zagotovljena 
določena sredstva (Resa, Stara vas, Brestanica – Dorc…); le-te 
bodo osnova za nadaljnje načrtovanje v določenem prostoru.

Svetnik neodvisne liste novih idej za razvoj občine Krško 
Ivan Urbanč je na 15. seji podal pobudo, da se prouči zakon-
ska podlaga, na osnovi česar bi pri prodaji zemljišč obvestili 
sosede parcel o namenu. Zakon o kmetijskih zemljiščih  v 20. 
členu navaja, da mora lastnik, ki namerava prodati kmetijsko 
zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo v treh izvodih izročiti 
vsaki upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, 
gozd ali kmetija leži. Pristojna upravna enota mora ponudbo 
nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem 
portalu E-uprave. Upravna enota to ponudbo nemudoma po-
šlje občini in krajevnemu uradu oziroma informacijski pisar-
ni, da jo objavijo na oglasni deski. Rok za sprejem ponudbe je 
30 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni de-
ski upravne enote.

Vsakdo, ki želi kupiti naprodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd 
ali kmetijo, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo 
pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti ali 
neposredno vloži na upravni enoti.

Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni 
glede kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije z drugimi za-
koni določeno drugače, lahko uveljavljajo predkupno pravico 
predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu:

solastnik;
kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemlji-
šče, ki je naprodaj;
zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
drug kmet;
kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posame-
znik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravlja-
nje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 
Republiko Slovenijo.

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne 
pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsako-
mur, ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan 
z zakonom, če sklenjeno pogodbo odobri upravna enota.

Zakon o kmetijskih zemljiščih ne določa, da je potrebno pri 
prodaji kmetijskih zemljišč, gozda ali kmetije o nameri obve-
stiti solastnika; kmeta, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, 
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kRŠkO - Posebna volilna komisija je v petek, 7. decembra, 
razpisala volitve za romskega svetnika občine krško, ki bodo 
3. februarja 2008. Volilni roki so začeli teči v ponedeljek, 
10. decembra, ko lahko zainteresirani kandidati, ki jih mora 
predlagati skupina volilcev z najmanj petnajstimi podpisi 
ali organ društvene organizacije Romov v občini, predložijo 
svoje kandidature. Slednje sprejema tajnik posebne volilne 
komisije Tomaž Petan na sedežu komisije na Občini krško.

Volitve	romskega	svetnika	
bodo	3.	februarja	2008
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Nov prostorski načrt
Občina Sevnica je že v preteklih letih začela s pripravo nekaterih strokovnih podlag za  pripravo nove-
ga prostorskega načrta Občine Sevnica. Ta se izdeluje na podlagi spomladi sprejetega Zakona o prostor-
skem načrtovanju, njegovi podzakonski akti so veljavni šele dober mesec. Nova zakonodaja daje po-
seben poudarek aktiviranju obstoječih prostorskih rezerv, sanaciji degradiranega prostora in razvoju 
poselitve predvsem notranjega prostora v naseljih. 

Prostorska politika, ki jo 
uveljavlja zakon, vzposta-
vlja v ospredje prenovo na-
selij, prenovo poselitve v 
najširšem smislu, zato je 
zelo pomembno predhodno 
podrobno poznavanje raz-
mer in razvojnih možnosti 
v prostoru. najpomembnej-
ša novost, ki jo prinaša nov 
zakon, pa je ta, da je zdru-
žena vsebina strateške in iz-
vedbene ravni prostorskega 
akta. nov  prostorski akt ob-
čine naj bi bil tudi bistveno 
bolj operativen. Prostorsko 
načrtovanje je družbeno po-
membno, občutljivo ter stro-
kovno zahtevno področje, 
zato  zakon daje močan pou-
darek načelom stroke in jav-
nosti postopka. izjemnega 
pomena je sodelovanje or-
ganizirane in zainteresirane 
javnosti ter vseh dejavnikov 
razvoja v lokalni skupnosti. 
Osnovni namen prostorske-
ga načrta občine namreč je 

doseči družbeno soglasje o 
razvoju v prostoru. Pri tem 
pa se moramo posamezniki, 
različne skupine in celotna 
skupnost zavedati pomemb-
nosti ter trajnosti prostora. 
izkušnje iz preteklosti, ana-
lize razvoja naselij namreč 
pogosto pokažejo, da so na-
pake v prostoru lahko traj-
na brazgotina v urbanem 
prostoru, ki jo je zelo težko 
popraviti. Posledice so lah-
ko bolj ali manj trajne mo-
tnje ali celo nepremostljive 
razvojne ovire gospodarske-
ga in socialnega življenja ter 
pogosto nepopravljiva škoda 
v naravi. to se pogosto doga-
ja tedaj, ko posamični inte-
resi prevladajo nad skupnimi 
oziroma javnimi. Priprava 
prostorskega načrta Občine 
Sevnica se je začela z izbiro 
izvajalca na javnem razpisu. 
izmed prispelih ponudb je 
bilo izbrano podjetje Struk-
tura d.o.o. iz Mirne Peči, ki 

je specializirano za izdelavo 
prostorskih načrtov, urbani-
stično načrtovanje in izde-
lavo gradbeno tehnične do-
kumentacije. V prvi fazi se 
bodo po pregledu obstoječih 
izdelale manjkajoče strokov-
ne podlage, ki bodo omogo-
čile celovit  pregled  stanja 
v prostoru v skladu z novimi 
predpisi. Ob tem bo poseben 
poudarek na analizi, ugota-
vljanju kakovosti in proble-
mov v prostoru ter ugota-
vljanju razvojnih možnosti. 
te ugotovitve bodo podla-
ga za načrtovanje razvoja. 
Pri pripravi novega prostor-
skega načrta občine Sevni-
ca bo potrebno zagotoviti 
ustrezne pogoje strokovne-
mu delu pri izdelavi strokov-
nih podlag. ta faza je naj-
zahtevnejša, saj se razvojne 
potrebe in želje usklajuje-
jo z raznovrstnimi omejitva-
mi in različnimi interesi. Do-
kument bo nato posredovan 

v javno razgrnitev in dan v 
presojo ter obravnavo širši 
javnosti. Do končnega spre-
jema na občinskem svetu 
bo postopek potekal skla-
dno z načrtovanim okvirnim 
terminskim planom. Zara-
di zahtevnosti usklajevanja 
še ni mogoče napoveda-
ti natančnega datuma spre-
jema, vsekakor pa naj bi bil 
akt dokončan v začetku leta 
2009. Občina Sevnica poziva 
vse zainteresirane, da lahko 
do 14. 12. 2007 posredujejo 
svoje pobude in interese, ki 
bi se lahko odražali v potre-
bi zagotavljanja določenih 
površin za različne namene 
in posege v prostor. Pobu-
de lahko posredujete v pisni 
obliki na naslov OBČinA SEV-
niCA, Oddelek za okolje in 
prostor, glavni trg 19a, 8290 
Sevnica, ali na elektronski 
naslov dusan.markosek@ob-
cina-sevnica.si.

Investicije na državnih cestah
Župan Kristijan Janc in pod-
župan Srečko Ocvirk s sode-
lavci iz občinske uprave sta 
se sestala z direktorjem Di-
rekcije Republike Slovenije 
za ceste Vilijem Žavrlanom s 
sodelavci. tema sestanka so 
bile že začete in predvidene 
investicije na državnem ce-
stnem omrežju na območju 
občine Sevnica. Poudarek je 
bil dan zlasti projektom, ki 
so za občino in mesto Sev-
nica največjega strateške-
ga pomena, to so podvoz 
pod regionalno železniško 
progo v Dolenjem Boštanju, 
most na Logu in nov nadvoz 
čez glavno železniško progo 
v Šmarju. V zvezi prvih dveh 
projektov je Občina Sevnica 
pristojnim ministrstvom že 
posredovala predlog dogovo-
ra za sodelovanje pri pripravi 

Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta in dogovor-
jeno je bilo, da je potrebno 
nadaljnje aktivnosti dogovo-
riti posebej z Direktoratom 
za prostor pri Ministrstvu za 

okolje in prostor. nov nadvoz 
v Šmarju pa je predmet pro-
jektne dokumentacije, ki jo 
bo Direkcija za ceste prido-
bila na osnovi že obstoječe 
idejne zasnove v prihodnjem 

letu. Sledi postopek planira-
nja sredstev za izvedbo in fi-
nanciranje teh investicij v 
več-letnih planih državne-
ga in občinskega proraču-
na. Med ostalim so bili pose-
bej obravnavani tudi nujno 
potrebni posegi za ureditev 
uničenega vozišča regional-
ne ceste na odseku od kr-
melja do Šentjanža in nada-
ljevanje začete investicije v 
krmelju, opravljen pa je bil 
tudi terenski ogled poškodb 
na cesti v impoljskem grab-
nu po neurju 2005. Sestanek 
je bil poleg delovnih vsebin 
zastavljen tudi kot zaključno 
letno srečanje predstavnikov 
Občine Sevnica z upravljavci 
državnih cest, ki je pomemb-
no zlasti z vidika prihodnje-
ga uspešnega sodelovanja pri 
skupnih projektih. 

S sestanka predstavnikov Občine Sevnica s predstavniki 
DRSC (vir: Občina Sevnica)

V  proračunu Občine Sevni-
ca za leto 2008 je  predvide-
no izvajanje tistih projektov, 
ki so sofinancirani s sredstvi, 
ki jih Občina Sevnica v obdo-
bju od 2007-2013 lahko pri-
dobi iz evropskih skladov, kar 
so podprli tudi pristojni od-
bori občinskega sveta na svo-
jih novembrskih sejah. tudi v 
državnem proračunu so na-
menjena znatna sredstva za 
projekte v občini Sevnica. 
Seveda je potrebno zagoto-
viti tudi lastna sredstva za 
projekte, zato bodo neka-
teri lokalni projekti izvede-
ni nekoliko kasneje. Občina 
bo v prihodnjem letu pridobi-
la okrog 13 mio EUR sredstev 
iz različnih razpisov, podoben 
trend pa se bo nadaljeval 
tudi v prihodnjih letih. kljub 
velikim investicijskim odhod-
kom pa se ni zmanjšal stan-
dard drugih proračunskih po-
rabnikov. 
Člani občinskega sveta so na 
1. korespondenčni seji potr-

Izvajanje in financiranje 
občinskih investicijskih 
projektov

dili Dokument identifikaci-
je investicijskega projekta in 
investicijski program za pro-
jekt »Omrežje cest v Občini 
Sevnica«, s katerim Občina 
Sevnica kandidira za evrop-
ska sredstva na javnem raz-
pisu Službe Vlade RS za lokal-
no samoupravo in  regionalno 
politiko v okviru operativne-
ga programa krepitve regi-
onalnih potencialov za ob-
dobje 2007-2013. Projekt 
»Omrežje cest v Občini Sev-
nica« predvideva izgradnjo, 
modernizacijo in obnovo ka-
tegoriziranih lokalnih med 
seboj povezanih cest, in sicer 
na odsekih Brezovec - križi-
šče, križišče - Hinjce in Hinj-
ce - krmelj - gabrijele. Ce-
lotna investicija je ocenjena 
na 713.500 EUR, Občina Sev-
nica pa iz javnega razpisa 
pričakuje 505.000 EUR nepo-
vratnih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 
kar predstavlja skoraj 71 % 
delež celotne investicije.

Štab civilne zaščite občine 
Sevnica v prenovljeni sestavi
Župan Kristijan Janc se je sestal s Štabom civilne zaščite Ob-
čine Sevnica. Člani so se pogovarjali o nadaljnjem delu, saj je 
razporeditev nalog, pristojnosti in koordinacija v primeru na-
ravnih in drugih nesreč zelo pomembna. to se je pokazalo pred-
vsem v času neurij, ki so v preteklih letih večkrat ogrozila tudi 
Občino Sevnica. Ob tej priložnosti se je župan zahvalil dolgole-

tnemu poveljniku štaba Ladu Močivniku, ki položaj zapušča po 
16 letih uspešnega in odgovornega dela, nadomestil pa ga bo 
Rajko Strlekar. Poleg njega sta nova člana štaba postala tudi 
dr. Jurij Pesjak ml., ki je zadolžen za prvo medicinsko pomoč, 
in dr. vet.med. Miran Strajnar, ki bo v štabu opravljal naloge s 
področja prve veterinarske pomoči. Člani štaba so se v pogovo-
ru dotaknili izvajanja sanacije po neurju , ki je občino prizade-
lo avgusta 2005. Pred štabom pa so tudi nove naloge s področja 
načrtovanja za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo obči-
no Sevnica. V letu 2008 bo največ pozornosti posvečeno uskla-
ditvi načrtov zaščite in reševanja ob poplavah zaradi morebitne 
porušitve pregrad na HE Vrhovo in HE Boštanj.

Štab CZ Občine Sevnica z dosedanjimi in novimi člani 
(foto: J. Žvar)

Predlogi	za	rešitev	prostorske	
problematike podružnične OŠ 
Studenec
Predstavnikom odbora za obnovo šole, odprtje vrtca in izgra-
dnjo telovadnice Studenec ter predstavnikom Osnovne šole 
Sava kladnika Sevnica je bila predstavljena analiza prostorske 
problematike Podružnične osnovne šole Studenec. V analizi, ki 
jo je izdelal Region iz Brežic, so zajete štiri možne variante ure-
ditve prostorskih pogojev na šoli, ki jo tem šolskem letu obisku-
je v treh oddelkih skupno 29 učencev. Posamezne variante ana-
lizirajo naslednje možne vsebine posegov: 

sanacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta šole,
sanacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ter dograditev 
vrtca in telovadnice,
delno rušitev objekta šole in dograditev vrtca ter
rušitev celotnega objekta in nadomestno gradnjo šole, vrtca, 
telovadnice in zunanjega igrišča.

gradbeni odbor bo svoje mnenje o podanih predlogih podal do 
konca januarja 2008, nato pa bosta navedeno problematiko 
obravnavala še odbor za otroško varstvo in šolstvo ter Občinski 
svet Občine Sevnica.

•
•

•
•

Izbira	najprimernejše	rešitve	
za izgradnjo OŠ v Tržišču
V skladu z določbami Zakona o graditvi objektov in priporočil Mi-
nistrstva za šolstvo in šport je Občina Sevnica pristopila k po-
stopku izvedbe javnega natečaja za izbiro strokovno najprimer-
nejše rešitve izgradnje nove osnovne šole v tržišču. Postopek bo 
izveden v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slove-
nije, ki je že posredovala tako ponudbo kot tudi predlog pogod-
be. Ocenjena vrednost organizacije celotnega javnega natečaja 
je 76.400 EUR. Z namenom uskladitve medsebojnih obveznosti 
je bil v sredo opravljen razgovor s predstavnicama zbornice, kjer 
je bila pregledana razpoložljiva dokumentacija in dogovorjene 
usmeritve za nadaljnje delo pri izvedbi postopka natečaja.

Občino Sevnica so obiskali uslužbenci občinske uprave 
Občine Lenart skupaj z županom in poslancem Janezom 
Krambergerjem. na sevniškem gradu so se z županom Kri-
stijanom Jancem, direktorjem občinske uprave Zvone-
tom Košmerlom in vodji oddelkov občinske uprave Občine 

Sevnica pogovarjali o organizaciji in načinu dela občinskih 
uprav. izmenjava izkušenj s primeri dobrih praks je bila ko-
ristna za obe občinski upravi. V nadaljevanju so si ogle-
dali sevniški grad, Čebelarski dom, vinogradniško kmetijo 
Zdravka Mastnaka, druženje pa so zaključili v gostišču Do-
linšek. 

Aktivnosti	za	umestitev	
novega	atletskega	stadiona
Potekajo tudi postopki pridobivanja strokovnih mnenj glede 
umestitve novega atletskega stadiona v športno-rekreacijski 
kompleks ob bazenu v Sevnici. V poletnih mesecih je projek-
tantsko podjetje AR Projekt iz Sevnice izdelalo dve variantni 
rešitvi atletskega stadiona z zunanjo ureditvijo in parkirišči 
v povezavi z obstoječimi športnimi objekti. na uskladitve-
nem sestanku so bile variante s strani strokovne službe obči-
ne predstavljene bodočim uporabnikom. Pridobljeno je bilo 
tudi geomehansko poročilo za območje stadiona. Za mne-
nje se je Občina Sevnica obrnila tudi na prof. dr. Borisa Le-
skovca, mednarodno priznanega strokovnjaka za načrtova-
nje športnih objektov iz Fakultete za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani. Z njim je bil v sredo v Ljubljani tudi razgovor 
na to temo. Dr. Leskovec bo prihodnji teden obiskal Sevni-
co in na podlagi že izdelanih študij ter ugotovljenih dejstev 
na samem terenu izdelal strokovno presojo umestitve atlet-
skega stadiona.

Obisk župana in uslužbencev 
občinske uprave občine Lenart

Obisk uslužbencev OU Lenart v vinski kleti Zdravka 
Mastnaka (vir: Občina Sevnica)
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kRŠkO - tekmovalci triatlon kluba krško – tk3 so na za-
ključni prireditvi triatlonske zveze Slovenije v Logatcu pre-
jeli naslednja priznanja: Jaroslav Kovačič za osvojeno 3. 
mesto v skupni razvrstitvi slovenskega pokala, Leni Fafan-
gel prav tako za osvojeno 3. mesto med članicami, Dušan 
Merhar za 1. mesto v sku-
pni razvrstitvi za slovenski 
pokal v duatlonu med vete-
rani iV. in Jože Župan za 3. 
mesto v skupni razvrstitvi za 
slovenski pokal v duatlonu 
med veterani iii. Član klub 
Bruno Glaser je v tej sezo-
ni kot prvi v klubu okusil na-
pore ironmana v Švici, ki ga 
je končal v prvi polovici na-
stopajočih, v klubu pa delu-
je tudi veteranska sekcija, ki 
prav tako sodi v sam sloven-
ski vrh. 

kRŠkO - Od 28.11. do 1.12. 2007 je v Reisi (nemčija) pote-
kalo svetovno prvenstvo za pionirje, mladince in člane v ste-
pu. V množici preko 700 plesalcev in plesalk iz 28 držav sve-
ta so se prvenstva udeležili tudi štirje člani Pk Lukec krško. 
Mladinec Matic Drakulič je kljub precej veliki tremi zado-
voljivo odplesal in pristal na 12. mestu. Članski par Vesna 

Vučajnk in Sebastijan Vodlan se je po odličnem nastopu 
uvrstil v polfinale, kjer sta naslednji dan dodala še več spro-
ščenosti in večjo natančnost kot v nastopu prejšnjega dne. 
Da je bila konkurenca res zelo izenačena, govori dejstvo, 
da so morali sodniki soditi t. i. papirni re-dance, saj so ime-
li pari od 6. do 9. mesta isto število točk za v finale. Med 
pari iz Hrvaške, Rusije, kanade in Slovenije so se sodniki od-
ločili za hrvaški par, krčanoma pa prisodili še vedno odlič-
no 8. mesto. Med moškimi solo sta tekmovala Sebastijan in 
Luka Vodlan, ki sta svoja nastopa zelo suvereno odplesa-
la in se uvrstila v polfinale, kjer sta oba še bolje zaplesala, 
predvsem sta bila bolj sproščena, in na koncu je Sebastijan 
osvojil 10., Luka pa 12. mesto. S tem sta oba popravila svoj 
lanski rezultat. 
Sebastijan in Vesna sta dosegla najboljši slovenski rezultat, 
Sebastijan v solu pa drugega najboljšega za Slovenijo, Lukec 
pa je bil na tem SP najuspešnejši slovenski klub in je dostoj-
no branil barve Slovenije.

POPRAVEK

na prošnjo gD Rain krško objavlja-
mo popravek rezultata Urške Štus, 
doseženega na minulem državnem 
prvenstvu v ženski športni gimnasti-
ki (Viden nastop posavske gimnasti-
ke, PO št. 24, 29.11.2007). Štusova 
je nastopila po MEDnARODnEM PRA-
ViLnikU Fig i. (mnogoboj) in Fig ii. 
(finala po orodjih), kar je bistven 
podatek, ki daje težo in vrednost 
njenemu rezultatu in ni primerljiv z 
rezultati stopenjskega tekmovalne-
ga sistema na državni ravni. Urška 
Štus je na DP stopenjskga tekmoval-
nega sistema nastopila 12.12. 2007.

SEVniCA – V Športni dvorani Sevnica je v soboto, 8. decem-
bra, potekala prijateljska revijalna tekma sevniških gospo-
darstvenikov in politikov z bivšimi slovenskimi košarkar-
skimi legendami. Zmaga je pripadla gostom, ki jim je bila 

športna sreča bolj naklonjena, saj žoga Sevničanov pogosto 
ni želela v koš. Pohvaliti je potrebno borbenost in požrtvo-
valnost domače ekipe, katere kapetan je bil župan Kristi-
jan Janc, ki se je dobro znašel v vlogi napadalca in branil-
ca. najbolj prodorni igralec po mnenju publike na tribuni je 
bil Jože Jene, zelo borbena sta bila tudi Rudi Dobnik, pod-
župan Občine Sevnica, in Zvone Košmerl, direktor občinske 
uprave. gostujoča ekipa slovenskih košarkarskih legend, za 
katere so nastopili Dušan Hauptman, Slavko Kotnik, Mari-
jan Kraljevič, Slavko Duščak, Esad Babačić, Vojko Koro-
šec in drugi, je na koncu po pričakovanju slavila zmago z 
rezultatom 53:32. na košarkarski prireditvi so se predstavi-
li tudi mladi košarkarji in košarkarice košarkarske šole Sev-
nica, ki je začela delovati v mesecu novembru letošnjega 
leta v Občini Sevnica. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Košarkarsko	popoldne	v	
Sevnici

Mladi košarkarji in košarkarice Košarkarske šole 
Sevnica

Na revijalni tekmi so se pomerili sevniški 
gospodarstveniki in politiki ter znane košarkarske 
legende.

Slovenija je zmagala s 35:34, 
bolj kot rezultat pa je bila 
v ospredju usoda selektor-
ja Kasima Kamenice, ki ga 
je vodstvo Rokometne zveze 
Slovenije nekaj dni za tem 
odstavilo.
tekma je bila tudi lep uvod 
v začetek praznovanja 50-le-
tnice rokometa v Sevnici, ka-
terega začetki segajo v leto 
1958, ko so sevniški rokome-
taši na »gmajni« (v preteklo-
sti veliko travnato igrišče ob 
reki Savi za takratno tovarno 
Jugotanin) odigrali prvo tek-
mo z ekipo z Mirne in zmaga-
li. konec 70-ih so se rokome-
tne tekme začele odvijati na 
novem igrišču pri bivšem tVD 
Partizanu v središču Sevnice. 
Sezona 1995/1996 je bila za 
sevniški rokomet zelo uspe-
šna, saj se je članska eki-
pa uspela prebiti v prvo dr-
žavno ligo, kjer je ostala 
dve sezoni. trenutno sevni-

Uvod v praznik sevniškega 
rokometa
SEVNICA – V Športni dvorani Sevnica se je v ponedeljek, 3. decembra, pred 
nekaj več kot 800 gledalci odvijala prijateljska rokometna tekma med repre-
zentancama Slovenije in Švice v okviru priprav na evropsko prvenstvo, ki se 
bo pričelo 17. januarja prihodnje leto na Norveškem.

ški rokomet predstavlja de-
vet ekip, ki nastopajo v dr-
žavnih ligah, veliko skrb pa 
v klubu posvečajo tudi pod-
mladku. Cilj Rokometnega 
kluba Sevnica (njegov pred-
sednik je Goran Vurnik) je 
doseči ponoven uspeh kluba 
in posameznih igralcev iz t.i. 
zlatih časov sevniškega roko-

meta, ki je na tribune vedno 
privabil ogromno število gle-
dalcev in navijačev. Pri ure-
sničevanju teh ciljev pa je 
podpora gospodarstva, ob-
činskih struktur in ostalih in-
stitucij v občini ter seveda 
navijačev nujna.

Smilja Radi
Foto: Petra Biderman

Slovenski rokometaši so bili za gol boljši od Švicarjev.

Krški	steparji	ponovno	
v	svetovnem	plesnem	vrhu

Sebastijan Vodlan in Vesna Vučajnk med nastopom

kRŠkO - konjeniški klub Posavje krško je letošnjo sezono 
končal zelo uspešno, za kar so zaslužni predvsem trije tek-
movalci: Martin Mars, Uroš Bernardič in Ana Marija Cetin. 
Po uvrstitvah je Mars osvojil 5. mesto med 146 nastopajoči-
mi, po zaslužku pa celo 3. mesto, Bernardič je bil 25. Ceti-
nova pa 31. Med 239 nastopajočimi konji je na koncu sezo-

ne na prvem mestu Baltazar Lux pod vajetmi Marsa, grace 
BE z Bernardičem je 13., throfe torp iz družinskega hleva 
Mars pa 28. grace BE dosegla 8. mesto na lestvici rekordov 
za letošnje leto, throfe torp 11. mesto in Balthazar Lux 22. 
mesto. kk Posavje krško se je uvrstil na četrto mesto med 
12 slovenskimi klubi tako po uvrstitvah kot po zaslužku. Do-
dati je treba še, da je kk Posavje krško 3. junija priredil ka-
saške dirke, ki se jih je udeležilo rekordno število konj (cca 
90) iz cele Slovenije. tako veliko število konj je predvsem 
zasluga steze na hipodromu Brege, ki je ena najhitrejših v 
Sloveniji. 

Uspešno leto za posavske 
kasače

Balthazar Lux - najboljši konj Slovenije po zmagah in 
zaslužku, voznik Martin Mars

kRŠkO – na tradicionalnem plavalnem tekmovanju za Božičev 
memorial so nastopili tudi plavalci krškega Celulozarja in do-
segli nekaj lepih dosežkov. najbolj se je znova izkazal 13-le-
tni Haris Ameti, ki je na 100 m prosto plaval zgolj 14 stotink 
nad minuto, kar je zadostovalo za tretje mesto. Še bolje mu 
je kazalo na 100 m delfin, kjer je v finalu celo zmagal, a bil 
naknadno diskvalificiran zaradi nepravilnega obrata. Dobro je 
tekmoval tudi Nejc Zakšek, ki je bil na 100 m delfin 10., z 9. 
mestom na 50 m hrbtno pa sta se izkazala tudi Nika Bizjak in 
Bine Bajc med mlajšimi dečki oz. deklicami.

Nova	zmaga	
Simone	Molan	
BREŽiCE, SEVniCA - Po dveh 
nekoliko slabših nastopih je 
brežiška strelka z zračno pi-
štolo Simona Molan v Lju-
bljani znova dokazala, da 
sodi v sam vrh slovenskega 
mladega vala tekmovalk v 
tej disciplini. S 361 krogi je 
v 3. krogu državne kadetske  
lige gladko zmagala in krep-
ko premagala tudi vse fante. 
Dvoje drugih mest so kljub 
nekoliko slabšemu strelja-
nju Brežičani osvojili v eki-
pni konkurenci mladincev in 
kadetov, Gabrijeli Pešec pa 
je pripadel bron. Za mladin-
ce sta poleg gabrijele na-
stopila še Marko Pšeničnik 
in Tadej Sečen, pri kadetih 
pa sta Simoni ob bok stopi-
la Anja Pepunič in Vladislav 
Šelest. nekoliko oslabljena 
ekipa članov v postavi Sreč-
ko Vidmar, Robert Feren-
čak in Matej Krajnčič  je v 3. 
krogu 1. državne lige s 1959 
krogi osvojila 7. mesto. Lep 
uspeh so z osvojitvijo 3. me-
sta dosegle tudi sevniške ka-
detinje Mojca Kolman, Anu-
ša Kovačič in Saša Rešeta. 
kolmanova je med posame-
znicami s 351 krogi pristala 
tik za Molanovo.

LESkOVEC - Zveza za šport invalidov Slovenije - paraolim-
pijski komite je 4. decembra v novem mestu slovesno raz-
glasil športnika leta 2007, športnico leta in najboljšo ekipo 
med invalidi. komisija je med številnimi kandidati za špor-
tnika leta 2007 kot najvišje uspehe ovrednotila dosežke čla-
na Strelskega društva Leskovec Damjana Pavlina, evropske-
ga prvaka v streljanju z zračno puško stoje. Priznanje za 
prestižen naslov sta Damjanu Pavlinu podelila podžupanja 
občine krško Ana Somrak in predsednik komisije za tekmo-
valni šport Jože Okoren.

kRŠkO - najboljših 12 ekip iz šestih malonogometnih lig v 
Posavju se je 1. decembra v dvorani Srednje šole krško po-
merilo na turnirju za prvaka Posavja 2007, ki ga je organi-
ziral kMn Zvezda Enter krško. Po razburljivih in zelo kvali-
tetnih tekmah je naslov prvaka Posavja 2007 osvojila ekipa 
itEO Raka, ki je v finalu z minimalnim izidom 1:0 ugnala 
ekipo kMn Zvezda Enter krško. Zmagovalni zadetek je v pr-
vem polčasu dosegel Srečko Rostohar, sicer tudi najboljši 
strelec turnirja. tretje mesto je osvojila ekipa ŠD Orlica, ki 
je s 3:1 premagala ekipo Allegro V6. najboljši vratar turnir-
ja je bil Matko Širola (Allegro V6), najboljši igralec pa De-
jan Bizjak (ŠD Orlica). na ekshibicijski tekmi med ekipama 
Občinskega sveta krško in Veterani nk krško so slavili sle-
dnji z rezultatom 1:4. turnir za prvaka Posavja je tako če-
trto leto zapored uspešno zaključil malonogometno sezono 
posavskih občinskih lig. 

Prvak	Posavja	je	ITEO	Raka

Najboljši	znova	Ameti

Damjan	Pavlin	športnik	leta	
med	invalidi

LESkOVEC - Jelica Majstorovič in Simona Levičar iz Strel-
skega društva Leskovec sta se 1. decembra v Zagrebu ude-
ležili 31. mednarodnega strelskega tekmovanja trofej mla-
dosti. V absolutni konkurenci, kjer je Jelica nastreljala 385 
krogov, Simona pa 368, nista dosegli vidnejših uvrstitev. Rav-
no nasprotno pa je bilo dan kasneje, ko je potekalo drugo 
kontrolno tekmovanje za izbiro reprezentance. Jelica je z 
odličnimi 396 krogi ugnala prav vso žensko konkurenco tako 
v mladinski kot v članski kategoriji kar za 5 krogov ter si za-
gotovila mesto v reprezentanci.

Jelica zanesljivo v reprezentanci

Uspešna sezona za TK3
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kOPRiVniCA - Člani Mešanega pevskega zbora Anton Aškerc 
koprivnica smo si v v soboto, 24. novembra zvečer, pričarali 
glasbeno pravljico na 3. letnem koncertu v šolski telovadni-
ci. Ob čudoviti publiki in soju svečk smo prepevali pesmi, ki 

smo jih osvajali čez celo leto. naši glasovi so se sprehajali 
po notah narodno-zabavnih priredb, češki in angleški pesmi, 
pozabili pa nismo niti na stare ljudske, ki jih ljudje radi pre-
pevajo tudi v vsakdanu. Poseben čar so večeru dali gostje – 
Posavski oktet, ki so nas božali s svojimi žametnimi glaso-
vi. in še preden smo se razšli v novembrsko noč, nas je »vila 
v pesmi ponesla tja, kjer je prava ljubezen doma«. Z nami 
je pela vsa dvorana. in to je občutek, ki se ga ne da opisati! 
treba ga je enostavno doživeti… 9. decembra smo gostovali 
še na Raki v prostorih tamkajšnje osnovne šole. 

S. Bračun, foto: M.Krušič

SEnOVO - na predvečer Prešernovega rojstnega dne smo 
člani gledališke skupine povabili k branju Prešerna. V avli 
Doma XiV. divizije se nas je zbralo ravno prav, da smo 
ustvarili prijetno vzdušje. Literarni večer smo poimenovali 
„Dr. Fig ti da namig!“  Vsakdo je prebral kaj o Prešernu ali 
povedal katero Prešernovo. Poezije so bile neobvezna po-

potnica, na mizah pa ni manjkalo fig in žlahtne kapljice - 
Prešernovih zaščitnih znakov. Slišali smo vse od Železne ce-
ste preko gazel do Uvoda h krstu pri Savici. Golouhova je 
prebrala svoje razmišljanje o pomenu slovenstva in sloven-
skih velikanov v času, ki poudarja kulturni dialog in med-
kulturnost. Za glasbeno očarljivost sta poskrbeli devtošolki 
Samantha in Tjaša. V sklepnem delu je izzvenela pobuda, 
da bi bila taka druženja vsaj enkrat mesečno in bi na njih 
debatirali o prebranih knjigah. Ob tem je ravnatelj pred-
stavil, kako to idejo uresničujemo v šoli ob naši prednostni 
nalogi - izboljšajmo bralno pismenost. Skratka, večer ni le 
duhovno obogatil navzočih, ampak je tudi prinesel nove in 
sveže ideje za nadaljnje delo. Pričakujemo, da bo ob na-
slednjem literarnem večeru zaseden vsaj še en stol več! 

B. Ojsteršek 

Glasbeno pravljični večer v 
Koprivnici

Koprivniški zbor med nastopom

Na	Senovem	brali	Prešerna

SEVniCA, kOPER - V kopru je 24. in 25. novembra potekalo 
1. mednarodno srečanje mladih flavtistov Flavtistra. Osre-
dnji dogodek srečanja je bilo tekmovanje, spremljevalne 
dejavnosti (delavnice, razstave in koncerti) pa so mladim 
flavtistom omogočile druženje, medsebojno povezovanje, 
izmenjavo izkušenj in pridobivanje znanj.
tekmovanje je potekalo v treh kategorijah, za prvo in tre-
tjo na glasbeni šoli koper, za drugo pa na njeni podružnici, 
glasbeni šoli izola, kjer sta nastopili tudi učenki glasbene 
šole Sevnica, flavtistki Barbara Virant in Lara Šalamon. 
V vsaki kategoriji so podelili prve štiri nagrade, ostali sode-
lujoči pa so prejeli priznanja za sodelovanje. Barbari in Lari 
je žreb med 51 udeleženci namenil drugi in šesti tekmoval-
ni nastop. Svoj program sta izvedli odlično, saj je komisija 
v pisni oceni pohvalila izbiro tekmovalnega programa, ton, 
tehniko ter interpretacijo izvajanega, kritično pa ocenila in 
argumentirala tudi stvari, ki se jih da izboljšati. V močni 
konkurenci mladih flavtistov si je Lara Šalamon priigrala in 
zasluženo prejela drugo nagrado. Za odličen uspeh ji učen-
ci in učitelji glasbene šole Sevnica iskreno čestitamo, če-
stitke pa gredo seveda tudi korepetitorki Urški Zelenović in 
profesorici Vanji Ivanković, ki mladi glasbenici navdušuje in 
jima nudi obilo flavtističnega in glasbenega znanja.

Katja Krnc, Glasbena šola Sevnica

Uspeh sevniških flavtisk na 
Flavtistri

KABARET JURETA IVANUŠIČA
show / šanson

četrtek, 20.12., ob 19. uri

FUNTANGO
koncert

četrtek, 27.12., ob 20. uri

blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,
e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

VABLJENI NA PREDPRAZNIČNE PRIREDITVE:

Kabaret Jureta Ivanušiča  je 
predstava z avtorskimi šansoni 
vpeta v zgodbo, ki skozi glasbo in 
humor opisuje ljubezenske izkušnje 
slovenskega slehernika, strast, 
ljubosumje, prevaro in končno 
poroko  s prelepo mlado nevesto 
Evropo.

Marko Hatlak – harmonika
Bojan Cvetrežnik – violina
Andrej Pekarovič – kitara
Piero Malkoč – kontrabas

Sašo Vollmeier – klavir
Glasbeniki združujejo avtorsko glasbo z 

glasbo Astorja Piazzolle, s klasiko in 
jazzom. Marko Hatlak in Bojan Cvetrežnik 

sta tudi člana skupine Terrafolk.

LEPE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO
VAM ŽELI KULTURNI DOM KRŠKO! 

BREŽiCE – Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Brežice je v Dvorani Savice Zorko knjižnice Bre-
žice organiziral 10. območno srečanje literarnih ustvarjal-
cev. Srečanja se je udeležilo trinajst literarnih ustvarjalcev 
– posameznikov in članov kulturnih ali literarnih društev, in 
sicer Literarne sekcije Beseda kD Franc Bogovič Dobova, kD 
Žarek Brežice, kD Zvezda Dobova in kUD Odskočna deska 
Črnc. Strokovna ocenjevalka je bila tudi letos Stanka Hra-
stelj, ki je pred javnim srečanjem z literati opravila še li-
terarno delavnico ter izbor del, ki jih je sklad za srečanje 

izdal v zborniku. Hrasteljeva je v svoji letošnji oceni silno 
kritična, vendar meni, da je vsekakor krivično posploševa-
ti in se prenagliti v slabih ocenah, a poudarja, da je spre-
mni zapis v zborniku nastal na podlagi vtisa ob prebiranju 
prispelih besedil. Če je lani, kot pravi, k zbornični spremni 
besedi »pošimfala« trenutno situacijo, ki je taka, da morajo 
literati prositi znance, sosede in sorodnike, naj pridejo na 
prireditev, ker v nasprotnem občinstva ne bo, za letos pra-
vi: »Jim tudi ni zameriti!« in dodaja:» Seveda obstaja mo-
žnost, da sem jaz tista, ki se moti!«
Sožitje in kontrast v literarnem večeru so prispevali plesalci 
Plesnega društva imani, ki je bil ustanovljen letos avgusta, 
vodi pa ga mentorica Rosana Horvat. N.J.S.

Če beseda bi doma ostala…

DOBOVA – Literarna sekcija »Beseda«, ki deluje  v okviru 
kD Franc Bogovič Dobova, je na dan Prešernovega rojstva, 
3. decembra, oziroma na »ta veseli dan kulture« pripra-
vila predstavitev knjižnih del svojih članov, in sicer pesni-
ško zbirko Franca Živiča »Pesmi mojega življenja«, ki jo 
je avtor že uspešno predstavil v rojstnem globokem, likov-

na oprema pa je delo Branka Bogoviča ter roman »V senci 
gore« avtorjev Rudija Mlinarja in Ivanke Vatovec. nedvo-
mno sta zakonca Mlinar / Vatovec  posebnost, da za delom 
stojita oba kot avtorja. Zgradba zgodbe je Mlinarjeva, z be-
sedo pa jo je dodatno oplemenitila Vatovčeva, oba pa sta 
prisluhnila ideji Vinka Ošlaka in njegovo idejo v duetu tudi 
uresničila. tako sta zgovorno oživela življenje družine od 
leta 1935, ki se začne v Lučah v Savinjski dolini, se nada-
ljuje skozi nOB do 1945. Družina je bila nepolitična in se ni 
navduševala nad svetom, ki je nastajal, vendar so njeni dru-
žinski člani kaj hitro spoznali, katera stran je prava. kot av-
torja pravita, sta zgodbo na 300 straneh napisala, da bi se 
ljudje zavedali, kaj se je dogajalo, saj je roman napisan po 
resničnem življenju družine, kjer je mati rodila 13 otrok, 10 
jih ji je ostalo, 4 pa so ji med vojno ubili, a je ostala - če-
prav ovdovela - trdna kmečka žena, na katero so se vsi obra-
čali s težkimi vprašanji.
izjemno dobro obiskan dogodek je povezoval Rudi Stopar, ki je 
izpostavil misel » ali vemo, kaj je knjiga naredila za slovenski 
narod?«, knjigama na pot pa je zapel mešani pevski zbor dobo-
vskega kulturnega društva z zborovodkinjo Andrejo Barič.

N.J.S.

Družina je vedela, katera 
stran	je	prava

Z literarne prireditve v Dobovi

POSAVJE – Potem ko se je gledališka skupina brežiških gimna-
zijcev, ki deluje pod okriljem kUD Franjo Stiplovšek, že pred-
stavila z izredno zahtevno komedijo absurda Plešasta pevka in 
z uspešno odrsko postavitvijo Visoke pesmi, se je letos 27. no-

vembra premierno predstavila na odru brežiškega Prosvetnega 
doma z Aristofanovo antično komedijo Lizistrata. igro je reži-
rala prof. Alenka Šet, vizualna podoba pa je delo prof. Alojza 
Konca. V predstavi smo sledili ženskam iz različnih grških po-
lisov, ki so pod Lizistratinim vodstvom sklenile, da bodo svo-
je može, željne vojskovanja, spravile k pameti in k domačem 
ognjišču. to so storile tako, da so jim odrekle zakonske radosti, 
s svojo žrtvijo pa so dosegle v deželi težko pričakovani mir. 

Še beseda o avtorju: Aristofan je najpomembnejši atenski ko-
mediograf, (roj. pred 445 pr.n.š., umrl okoli 385), ki je v dobi 
političnega in družbenega preobrata s karikiranjem političnih 
zaslužkarjev in hujskačev, predvsem sofistične dialektike, ki so 
jo imeli za nemoralno, ter deloma z izpovednimi opisi (Evri-
pida, Sokrata), izrazil vznemirjenost zaradi razpada starohe-
lenskega življenjskega ideala. Od njegovih 44 komedij jih je 
ohranjenih enajst, med njimi Lizistrata. Bil je knjižničar, eden 
pomembnejših antičnih filologov, med drugim je izdal prvi ve-
liki grški leksikon. Lizistratino uspešno izpeljano težnjo pa so 
brežiški gimnazijci prav tako uspešno odigrali  v prvih dneh de-
cembra še v Sevnici in na Senovem. N.J.S.

Svetu	bi	bila	potrebna	nova	
Lizistrata

Prizor iz gimnazijske Lizistrate

OKRASIMO 
KNJIŽNICO!
Dragi otroci in starši,
ker se bližajo praznični dnevi, smo v knjižnici pripravili 
ustvarjalno delavnico, na kateri bomo izdelovali okraske, 
s katerimi bomo okrasili knjižnico in tudi vaše domove.
Pridite v prostore mladinskega oddelka na CKŽ 47, v 
četrtek, 13. decembra 2007, ob 16. uri.

Preživite prijetno popoldne z nami!

10 let - za pokrajino.

KAM V POSAVJU? 
 Vaš vodnik po prireditvah 
   v Posavskem obzorniku.
   Tudi na www.posavje.info

Literarni ustvarjalci na srečanju v Brežicah
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na udeležbo staršev, drugih 
svojcev, prijateljev in znan-
cev na prireditvi, saj so ti 

PODBOČJE - Čebelarska zve-
za Slovenije je pripravila v 
petek, 16. novembra, do-
brodelno izobraževalno ak-
cijo »En dan za zajtrk med 
slovenskih čebelarjev v naših 
vrtcih«. Predstavniki čebe-
larskega društva iz kostanje-
vice so obiskali tudi vrtec pri 
OŠ Podbočje. S sabo so pri-
nesli med in zgibanko »Če-
belica, moja prijateljica«. 
Za zajtrk so se otroci po-
sladkali z medom. na krat-
ko so nam predstavili izdel-
ke iz medu ter pripomočke, 
ki jih uporabljali. na koncu 
smo se posladkali z medeni-
mi piškoti. 

D. Tomažin

BREStAniCA - V torek, 27. novembra, nas je v vrtcu obiskal 
zajček Sparky. glede na to, da Sparky ve, da so naši otroci 
zelo pridni, radovedni, željni novih znanj nam je prinesel da-
rila (igralno hišico, tobogan in samokolnice z orodjem). Z otro-
ki se je pogovarjal, plesal in pel pesmice. Minute z njim so kar 

prehitro minile. Vendar so nas vsaj malo potolažile Sparkye-
ve besede, da mora obiskati še veliko otrok v vrtcih in da se 
bomo mi lahko igrali z novimi igrali. 
Podjetje Spar Slovenija nas je obdarilo že na praznovanju 
osme obletnice trgovine Spar v krškem, kjer smo prejeli klavi-
ature, ki bodo popestrile glasbeno ustvarjanje naših najmlaj-
ših. Otroci in strokovne delavke smo prejetih daril zelo veseli, 
saj bodo obogatila igro otrok in dejavnosti v vrtcu. Zato iskre-
na hvala Sparu za donacijo.

Helena Zupančič

BREStAniCA - Lani smo se prijavili na natečaj »Pri Muci Co-
patarici« in se veseli pridružili praznovanju 50. obletnice iz-
ida te znamenite slikanice. Vse leto smo brali Muco Copata-
rico in druge knjige o muckah, prepevali in recitirali pesmi 
o muckah, zbirali knjige, pesmarice, slike, fotografije, pla-

kate in igračke o muckah, risali in slikali mucke ter šivali in 
krasili copate. Vse te stvari smo združili in v avli naše šole 
pripravili razstavo. nanjo smo povabili starše, babice, ded-
ke, prijatelje, učence šole in otroke iz vrtca. Razstavo si je 
ogledalo že precej ljudi in prejeli smo že veliko pohval. 

Učenci 2. razreda OŠ Adama Bohoriča Brestanica 
in razredničarka Metka Vutkovič

iz Šolskega sklada se po be-
sedah Antonije Glas Smodič, 
ravnateljice šole, financira 
med drugim pouk angleščine 
v 1. razredu, z jezikovnim 
poukom pa želijo nadalje-
vati tudi v 2. in 3. razredu. 
tako so del sredstev iz lan-
skoletnega šolskega sklada 
namenili za financiranje ta-
bora nadarjenih, ki se ga je 
udeležilo okoli 50 učencev, 
približno toliko učencem iz 
socialno šibkejših družin so 
omogočili tudi udeležbo v 
zimski in letni šoli v naravi v 
Centru za šolske in obšolske 
dejavnosti, iz teh sredstev 
sofinancirali tudi nekate-
re šolske ekskurzije učen-
cev, sredstva pa namenili 
tudi za napeljavo računal-
niškega omrežja po celi šoli 

Meden dan v podboškem vrtcu

Vrtičkarji so tudi preizkusili 
čebelarsko opremo.

Donacija vrtcu Brestanica

Brestaniški vrtičkarji s zajčkom Sparkyjem

Tudi mi praznujemo z Muco 
Copatarico

Utrinek s sodelovanja na natečaju

Pokrijmo se s klobučki sreče
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je v sredo, 28. novembra, potekal dobrodelni koncert s prodajo iz-
delkov pod naslovom Pokrijmo se s klobučki sreče. Organizirala ga je Osnovna šola Jurija Dalmatina Kr-
ško, ki je zbrana sredstva namenila za Šolski sklad. 

in za nakup LCD projektor-
ja, ki ga uporabljajo kot uči-
lo v eni izmed učilnic. glede 

Eden izmed štirih pevskih zborov pod vodstvom 
zborovodkinje Damjane Mlakar med nastopom na 
dobrodelnem koncertu

LESkOVEC PRi kRŠkEM – V sredo, 28. novembra, so učenci 
leskovške osnovne šole na domačih odrskih deskah premi-
erno uprizorili veseloigro z naslovom Skrivnosti iz šolskega 
veceja. Slednji je vsakodnevno prizorišče, v katerem lah-

ko prisluhnemo različnim zgodbam, skrivnostim, veselim in 
manj veselim dogodkom iz življenja mladostnikov. Po bese-
dah režiserke Mirjane Marinčič, sicer profesorice na šoli in 
neumorne društvene in kulturne delavke v kraju, so se s te-
kstom Olge Paušič prvič seznanili v mesecu maju letos, ko 
so si učenci tudi izbrali vloge, dejanskega dela, učenja vlog 
in scenske igre pa so se lotili po začetku letošnjega šolskega 
leta. V veseloigri je nastopilo kar 18 učenk in učencev, sce-
no za igro in grafično podobo pa so v ta namen prispevali v 
kulturnem društvu Leskovec.  B. M.

Skrivnosti iz šolskega veceja

Občinstvo je mlade igralce nagradilo z bučnim 
aplavzom.

kRMELJ - gledališče na stopnicah je postalo na naši šoli že kar 
tradicionalno. navadno se res zberemo kar na stopnišču, tokrat 
pa smo se prestavili v učilnico slovenščine. V petek, 30. novem-
bra, smo si učenci od 5. do 9. 
razreda ogledali kratko gle-
dališko igrico na temo „Od-
visnost“. Zaigrali so nam jo 
učenci 9. razreda. Z igro so 
nam pokazali, da smo lahko 
odvisni tudi od televizijskih 
reklam. Ugotovili smo, da v 
vsakem gospodinjstvu skoraj-
da ni izdelka, ki ne bi bil re-
klamiran. Ob dobri interpre-
taciji devetošolcev pa smo 
spoznali, da pravzaprav po-
znamo ogromno reklam, no-
vih in malo starejših. Vsem učencem je bila ta gledališka pred-
stava zelo všeč, saj smo se zares iz srca nasmejali. 

Tjaša Krašovec, 7. r. OŠ Krmelj

Gledališče na stopnicah

Utrinek iz gledališke igrice

RAKA – V petek, 26. oktobra, je Zeleni nahrbtnik z zmajč-
kom Jurčkom prispel v vrtec na Rako. Zeleni nahrbtnik je 
ekološki projekt ZPM Slovenija, ki potuje od vrtca do vrt-
ca, v katerih otroci rešujejo naloge iz ekologije.

Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Senovo so Zeleni nahrbtnik 
z zmajčkom Jurčkom prinesli na Rako v petek, 26. okto-
bra. gostitelji z vrtca Raka smo gostom in zmajčku Jurčku 
pripravili prijazen sprejem, gostje pa so nam na prisrčen 
način predali zeleni nahrbtnik in nas razveselili s kratkim 

programom. Zeleni nahrbtnik je bil v našem vrtcu do 30. 
novembra. Predali smo ga v VVE kostanjevica. Obenem so 
si otroci 2. starostnega obdobja ogledali galerijo Božidarja 
Jakca in se sprehodili po mestu kostanjevica. V času, ko je 
bil zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom pri nas, so otro-
ci reševali naloge na temo odpadla embalaža je uporabna 
na več načinov. Ob tem so otroci prišli do novih spoznanj 
s področja predelave odpadle embalaže. Prijetna in kori-
stna pa so tudi srečanja vrtcev ob sprejemu in oddaji Zele-
nega nahrbtnika. Ob izvedbi projekta pa nas vodi in usmer-
ja ZPM krško. 

Ana Tomše

Zeleni	nahrbtnik	s	Senovega		
na Rako, z Rake v Kostanjevico

Otroci iz raškega vrtca v družbi zmajčka Jurčka

povsem zapolnili veliko dvo-
rano, imajo ti nedvomno ne 
le posluh za tovrstno zbira-
nje sredstev in dvig kakovo-
sti učnega programa, tem-
več tudi za druge aktivnosti, 
ki jih na največji šoli v obči-
ni krško izvajajo, in tudi za 
solidarnost in pomoč druži-
nam, katerih otroci zaradi 
gmotnih razmer sicer ne bi 
mogli enakopravno sodelo-
vati v učnih in drugih šolskih 
programih. Hkrati pa je bil 
dobrodelni koncert tudi pri-
ložnost, da otroci prikažejo 
svoja razna znanja in nadar-
jenosti, saj je bil program 
prepleten s pesmimi, reci-
tali, igranjem na instrumen-
te, plesi, znanjem tujih je-
zikov ipd.

Bojana Mavsar

gLOBOkO - V četrtek, 29. novembra, se je v globokem odvi-
jal že 17. glasbeni festival, na katerem se je zvrstilo štirinajst 
skladb, ki so jih prepevali globoški učenci. Do zadnjega kotič-
ka z obiskovalci napolnjena globoška telovadnica je valovala v 
tekmovalnem duhu, saj so se učenci in učenke med sabo pome-

rili za prvo, drugo, tretje in četrto mesto, ki so ga zasedli vsi 
ostali, ki si niso uspeli izboriti prvih treh glasbenih stopničk. to-
krat so zapeli Katja Hotko in Simona Vidmar, Katarina Filipčič 
in Jernej Divjak, Julija Filipčič, Anja Kranjc in Alenka Cizel, 
Vita Sotler, Katarina Petaci, Barbara Kmetič, Vanja Bratanič, 
Mateja Dedukič, Sandra Kmetič, Tjaša Cizl, Maja Weiss in Da-
vid Urek ter Nina in Benjamin Kržan. Letošnja zmagovalca sta 
postala Maja Weiss in David Urek, drugo mesto je zasedla Maja 
Weiss kot samostojna izvajalka, tretja pa je bila tjaša Cizl. Ob 
tej priložnosti so bo besedah ravnateljice Rozike Vodopivec 
zbrali 799 evrov, ki jih bodo namenili v humanitarni sklad šole 
za socialno ogrožene učence.  M. K. M. 

17.	festival	v	Globokem

Obiskovalci so navijali za svoje favorite.

PODBOČJE – kulturno društvo Stane kerin Podbočje je skupaj s 
tamkajšnjim Župnijskim uradom poskrbelo, da je malčke iz kra-
jevne skupnosti obiskal sveti Miklavž. 5. decembra so namreč 

v krajevnem kulturnem domu pri-
pravili miklavževanje, ki ga v takšni 
obliki prirejajo že celo desetletje. 
gledališka skupina, v kateri so v 
vlogah angelčkov in parkljev sode-
lovali tudi številni otroci, je odigra-
la zgodbo „Miklavž je bolan“, nato 
pa je Miklavž obdaril kar 65 otrok 
do sedmega leta starosti. naslednji 
dan so igro ponovili še v podboški 
osnovni šoli.  P.P.

Miklavž v Podbočju
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geslo križanke pošljite do četrtka, 3.1.2008, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 krško s pripisom »kRiŽAnkA«. Med 
reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja AGAPE ATELJE, CKŽ 75, Krško.

Nagrajenci 23/07 številke:
Franci gorenc, Orehovec 54, kostanjevica na krki
Barbara Škoda, Pečje 28, Sevnica
Branko Hervol, Brezina 40, Brežice

1.
2.
3.

Geslo 23/2007 številke: PODARITE SI OBISK V SALONU PARK

Nagrade:
nagrada: Bon v vrednosti 20,00 €  
nagrada: Bon v vrednosti 15,00 €
nagrada: Bon v vrednosti 10,00 €

1.
2.
3.

AGAPE ATELJE
Cesta krških žrtev 75, KRŠKO

tel. 041 873851; agape.atelje@siol.net
PRAZNIČNA AKCIJA POPUSTOV !!!

- UNIKATNA DARILA – ročne poslikave
- HALO HIŠNIK– prihod v 24 urah;
- BARVANJE pohištva, sten, predmetov;

Atelje najdete na sredini poti med krškim mostom in križiščem 
za staro Krško.

DOBRODOŠLI !

KRIŽANKA, PISMA

Zavajajoča tabla Radia Sevnica
Radio Sevnica že kako leto ni več na tem naslovu, ljudje pa no-
sijo na ta zavajajoč naslov, ki je še vedno montiran na fasadi 
NHM 13 in je viden iz mimo vozeče ceste. Po izjavi sedanjega 
stanovalca, kjer je bil pred leti Radio Sevnica, pride stranka 
kar v njegovo kuhinjo naročit osmrtnico. Ali ni to več kot ma-
lomarnost, da se zavajajoča tabla tako bohoti in zavaja lju-
di. Ali ni to kaznivo zavajanje potrošnikov? Stranke so jezne 
in potem ne gredo naprej s svojim naročilom. Nas stanovalce 
pa tudi po nepotrebnem nadlegujejo, čeprav so smrti že ta-
koj dovolj žalostne. Nekateri pa tudi želijo oddati veselo vo-
ščilnico in podobno. Mogoče bo kdo smatral to moje opozorilo 
za malenkosti ali kaj podobnega, pa je potrebno vedeti, da iz 
malenkosti zraste veliko denarja ali pa ga tudi izgubiš. Vemo, 
da je prav zaradi raznih težav ali pa tudi podobnih zašel v te-
žave Radio Sevnica in ga ni tu, sedaj se napoveduje z 20. 12. 
2007 prenehanje izida Sava Glasa in ne bi želel, da v povezavi 
s tem pride na vrsto še kot tretji Radio Brežice. 

Janez Blas, Sevnica

P R E J E L I  S M O

SLS proti dvigu cen nadomestil za 
stavbna zemljišča v občini Brežice

Župan je za 9. sejo občinskega sveta predlagal dvig cen nado-
mestil za stavbna zemljišča v občini Brežice za 6 %, kar bi doda-
tno finančno obremenilo večino občanov. Res bi se s tem nabralo 
nekaj več denarja v občinskem proračunu, toda pri tem se mo-
ramo vprašati ali so se tudi prihodki ljudem dvignili za 6% (pla-
če, pokojnine,...)? Ugotavljamo, da ne. Zato večina ljudi živi v 
čedalje težjim finančnem stanju-še posebej, če upoštevamo še 
dvig cen drugih življenjskih stroškov, ki se je že zgodil ali je še 
napovedan. naloga vsakega politika in politične stranke pa je 
oboje: da usklajeno skrbi ZA RAZVOJ DRUŽBE, kakor tudi ZA Ži-
VLJEnJE LJUDi in POSAMEZnikOV! S takšno obrazložitvijo smo 
svetniki SLS glasovali proti dvigu cen nadomestil za stavbna ze-
mljišča. Proti dvigu cen so glasovali tudi svetniki večine drugih 
strank, razen ene, tako da tega dviga cen zaenkrat ne bo.

za svetniško skupino SLS
Ivan Sušin

Sodelujte v Pismih bralcev ali rubriki 
Prejeli smo!
Se ne strinjate s katero od v Posavskem obzorniku zapisa-
nih trditev? Menite, da objavljeni podatki niso točni? ima-
te predlog za izboljšanje dela občinskih organov ali držav-
nih služb v Posavju? Se ne strinjate s stališči katerega od 
naših politikov? imate v vašem okolju probleme, za kate-
re menite, da bi jih lahko ali morali reševati bolje in hi-
treje? Posavski obzornik je priložnost za najširšo demokra-
tično razpravo o zelo različnih vprašanjih. izkoristite jo! 
In še uredniško navodilo: Vaši prispevki naj ne bodo daljši 
od 2.500 znakov (izjemoma 3.000), biti morajo podpisani 
in priložite jim svoj naslov. Prispevkov, ki vsebujejo osebne 
žalitve, ne bomo objavili.  Uredništvo

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 prostorskimi 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, organizacij, društev ...).

PISMA BRALCEV

Neisha
Prav razveselila sem se, ko sem slišala govorice, da v Krško pri-
haja Neisha – nadebudna 25-letnica, polna energije in navdiha 
– ne kakršna koli pevka, ampak glasbenica s klasično izobrazbo, 
veseljem do dela, dobra interpretka in dobitnica kar nekaj na-
grad. Čakala sem samo še na uradni datum, ko naj bi imela pri 
nas koncert. In končno je prišel – 17. november 2007.

Sem mentorica novinarskega krožka na OŠ Senovo. Neisha mi je 
bila všeč, še preden je postala tako popularna s svojo pesmijo 
v reklami za Mobitel. In le kdo si ne bi želel spoznati glasbeni-
ka, ki ga posluša in občuduje v zasebnosti svojega doma, tudi 
uradno in v živo. Izkoristila sem priložnost in poklicala njenega 
zastopnika. »Seveda! Ne, ni težav. Seveda lahko opravite z njo 
intervju. Predlagam …« Tako se je začelo! Mehanizem je ste-
kel. Potrebno je bilo le še navdušiti učenke in dobiti dovolje-
nje 'odgovornih' – staršev in ravnatelja.

17. november 2007. Zvečer. Ura: 18.30. Garderoba Kulturnega 
doma Krško. In Neisha. Malo dekletce z velikim talentom, re-
alnim pogledom na svet in z neverjetno energijo. Intervju sta 
opravili učenki Manja Mirt in Katarina Gačnik. Nista me razo-
čarali. Dobro sta se pripravili – prebrskali in poiskali podatke 
na spletu, oblikovali vprašanja. Neisha pa je bila dobra in hva-
ležna sogovornica. Intervju bo objavljen v decembrski številki 
našega šolskega časopisa – če vas zanima, kaj nam je zaupala, 
si ga le preberite. Neishi pa se ob tej priložnosti zahvaljujem 
za prijaznost in pripravljenost sodelaovati.

S tem pa mojega članka še ni konec. Sedaj sledi kritika! Pa ne 
Neishe. Ampak organizatorjev in nas, poslušalcev. Seveda sem 
se udeležila tudi koncerta in ni mi žal. Zapela je, uživala sem – 
ne samo v glasbi, ampak tudi opazovanju spremljevalne ekipe, 
ki je 'čist padla not'. Razočarana sem bila na koncu, ker so obi-
skovalci vstali in začeli zapuščati dvorano – brez zahteve po do-
datku (s ploskanjem), čeprav sem to pričakovala, saj smo mno-
gi (ne samo jaz) vidno uživali v glasbi in poplesavali v ritmu. 
Dodatek pa so imeli pripravljen tudi nastopajoči, saj so razo-
čarano pogledovali skozi zaveso. 

NEVERJETNO! No, vsaj jaz nisem mogla verjeti! Brez dodatka! 
Brez zahvale! Brez rožice za nastopajočo! Le kdo je organiza-
tor!? Slaba reklama, saj bi drugače lahko (po moji oceni) na-
polnili veliko dvorano Kulturnega doma Krško in ne samo malo. 
Brez uvodnega nagovora občinstva in povabila k poslušanju. In 
na koncu brez zahvale! Bilo me je sram. In bilo mi je žal, da ni-
mam vsaj kakšne rožice. Boste rekli, da je tako igrala za denar. 
Že res. Vsi hodimo v službo in delamo za denar, nihče pa nas ne 
plačuje za prijaznost, nasmeh, čas, ki ga posvetimo drug dru-
gemu …to nas uči osnovna človeška olika oziroma navaden bon-
ton. Da rečemo vsaj HVALA. In 17. novembra sem bila resnično 
razočarana – nad organizatorji koncerta in tudi nad Krčani. Ni-
smo se izkazali! Nismo rekli »Hvala!«. In le sprašujem se lahko, 
kakšen vtis je iz Krškega odnesla Neisha.

Simona Šoštar, 
mentorica novinarskega krožka na OŠ Senovo

Kakšni časi s obetajo Atletskemu 
klubu Sevnica?

Odgovor na članek v Posavskem Obzorniku št. 23, 
15.11.2007

najprej naj izrazim spoštovanje vašemu časopisu in pohvalo za 
tako pestro in kvalitetno obravnavo vsebin iz našega Posavja. 
Sicer mi ni znano, kako in na kakšen način lahko tako kvalite-
ten in obsežen časopis izdajate brezplačno. Morda bi bilo pri-
merno podati odgovor tudi na to vprašanje. 

k dobremu naslovnemu vprašanju in dobremu članku bi želel 
dodati veliko osebno razočaranje zaradi ne najboljšega odno-
sa vodstva občine do vprašanja atletskega stadiona v Sevnici. 
Zakaj? ne kar tako, ampak s smiselnim razlogom. Že davne-
ga 19. januarja 2000 je bil ustanovljen »iniciativni odbor za iz-
gradnjo atletskega stadiona v Sevnici«, katerega pobudnik in 
predsednik sem bil. Že na ustanovnem sestanku smo oblikova-
li besedilo pobude za ta projekt in jo naslovili na občino. Več 
kot leto dni ni bilo nobenega odgovora s strani občine. na naše 
(moje) pritiske je šele 25.9.2002 občinski svet obravnaval po-
budo. Šele čez več kot leto dni (22.12.2003) je župan podpisal 
»PROgRAM PRiPRAVE občinskega lokacijskega načrta za obmo-
čje športnorekreacijskega centra v Sevnici«, v okviru katerega 
naj bi bil tudi atletski stadion. ta program pa ni bil nikoli ure-
sničen, čeprav je bilo v dokumentu zapisano, da bodo aktivno-
sti zaključene do avgusta 2004. 
Pobuda iniciativnega odbora je zaradi poznavanja razmer in 
dolgoročne naravnanosti bila usmerjena na leto 2003 in 2004, 
ko se bo (je) gradila HE Boštanj. Ob ustrezno pripravljenem 
projektu bi namreč lahko s pomočjo graditeljev elektrarne iz-
vedli zastonj ali z minimalnimi stroški vsa zemeljska dela in na-
vozili cca 20 tisoč m3 gramoza, kolikor ga ta objekt potrebuje. 
Če bi mi vodstvo občine dovolilo voditi ta projekt, bi lahko s ta-

kratnimi cca 50 milijoni tolarjev zgradili atletski stadion. Danes 
(če sploh kdaj bo) bo v najboljšem primeru občino stalo naj-
manj milijon evrov (samo steza, brez zgradb ob stadionu). Pri-
ložnost zamujena ne vrne se nobena, pravi star pregovor. 
Zasilna atletska steza v Sevnici je bila zgrajena leta 2002 na 
mojo pobudo in pod mojim vodstvom. Z golimi rokami in mini-
malnimi sredstvi nam je to uspelo. kje bodo trenirali naši atle-
ti po porušitvi tega začasnega objekta ob gradnji vodnega na-
sipa za elektrarne, mi ni znano. Zaradi diskriminatorne politike 
vodstva občine me kot predsednika iniciativnega odbora nikoli 
niso poklicali ali obvestili o aktivnostih na tem projektu. Pred-
vsem se pa bolj malo dogaja na tem projektu in tako tudi po-
trebe po sodelovanju ni. Škoda, res škoda, da vodstvo občine v 
nekaterih ljudeh namesto svojih sogovornikov v njih išče svoje 
nasprotnike in sovražnike.

Borec za resnico in pravico
Branko Kelemina, Blanca 48

Paula M
iljević s.p., Bohoričeva ulica 15, Krško
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FS 50QT-3
1345 €
850 €

FS 50QT
1230 €
790 €

w w w . m o t o r j i - m a c h . s i
NUDIMO VAM DEVET RAZLIČNIH MODELOV!

Serijo skuterjev s štiritaktnim motorjem 50, 125, in 150 ccm

Telefon: 040/218 217, Fax: 01/541 77 31
E-pošta: info@motorji-mach.si
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T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

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

Nudimo vam:

Vabljeni!
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

Za dansko trgovsko podjetje Jysk, ki v aprilu 2008 v Brežicah 
odpira trgovino z izdelki za dom, iščemo prodajalke in 
prodajalce.

Vaše naloge bodo:

- Prodaja blaga v trgovini,
- Svetovanje kupcem pri nakupu blaga, 
- Naročanje, prevzemanje in nameščanje blaga na police,
- Skrb za urejenost trgovine in priprava prodajnih akcij,
- Administrativna dela,
- Dodatna usposabljanja skupaj s sodelavci v trgovini.

Od vas pričakujemo: 

- Znanje slovenskega jezika, 
- Izkušnje in poznavanje dela v trgovini,
- Komunikativnost, fleksibilnost, odgovornost in prijaznost,
- Kolegialnost in smisel za delo v timu.

Nudimo vam delo za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim 
delom v enem vodilnih podjetij na področju izdelkov za dom, 
delo v podjetju s prijetno organizacijsko kulturo s 
spoštovanjem posameznika, možnost napredovanja v 
mednarodnem okolju in konkurenčen osebni dohodek.

Jysk je mednarodno trgovsko podjetje z več kot 1.300 
prodajalnami in 12.000 zaposlenimi v 28 državah. Več o 
podjetju si lahko ogledate na spletnih straneh: 
http://www.jysk.com. 

Veselimo se vaše prijave in življenjepisa do 28.12. 2007 
na naslov: 

Veleposlaništvo Kraljevine Danske
Eurocenter, Tivolska 48
1000 Ljubljana 

ali na e-mail: dtcljubljana@um.dk

PRODAJALCI (M/Ž)

MARJAN GERJEVIČ

ZAHVALA
Po težki bolezni nas je zapustil ljubi mož, ati, 

dedek, sin, brat, stric in svak

iz Sevnice.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste mu izkazali spoštovanje in ga tako 
množično pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna hvala 
družinama Steiner in Špan, dr. Jurij Pesjaku ml., sestri Špeli 
in patronažni sestri Jožici. Hvala za besede slovesa prijatelju 
Janezu, g. Hribšku in trobentaču za žalostinke. Hvala za izrečena 
pisna in ustna sožalja ter za podarjeno cvetje in sveče.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskreno hvala.

Vsi njegovi

Oddam v najem dve garso-
njeri v stanovanjski hiši v 
Sevnici, velikosti 34–35 m². 
tel.: 07 81 40 645

Podarim malo rabljen pomi-
valni stroj. 
tel.: 07 49 25 640

Podarim mlade muce, pisa-
ne barve, eno malo invali-
dno. tel.: 051 317 069

Kupim traktor, pogon 4 x 4 
(Cararo, t.V., Univerzal, Ze-
tor), dobro plačilo. 
tel.: 051 813 034

Kupim zazidljivo zemljišče, 
cca 1000 m², v okolici Bre-
žic. tel.: 041 599 444

Kupim mlajšo kosilnico BCS 
greben 127, bencin petro-
lej ali dizel, z visokimi kole-
si. tel.: 040 738 059

Kupim traktor Universal 
445, 4x4, lepo ohranjenega, 
letnika 85–90. 
tel.: 07 81 44 100

Kupim kotel za žganjekuho 
od 80 d0 100 litrov, po mo-
žnosti z mešalnikom. 
tel.: 041 959 542

Kupim mlin za mletje žit. 
tel.: 07 81 43 077

Kupim avto golf iii ali Seat, 
lahko je lažje poškodovan, 
od prvega ali drugega lastni-
ka, plačilo takoj. 
tel.: 041 331 549

Prodam sedežno garnitu-
ro, žametno, kotno 2 + 3, 
dimenzije 220 x 260, dobro 
ohranjeno. 
tel.: 051 258 778 

Prodam dvosobno opremlje-
no stanovanje velikosti 63 
m² na C. 4. julija 46 v kr-
škem. tel.: 051 452 623 

Prodamo kmetijo v okolici 
Senovega, cena po dogovo-
ru. tel.: 07 49 72 318

Prodam ali zamenjam za-
puščeno kmetijsko zemlji-
šče na Žejnem, velikosti 1 
ha, ter njivi na Čateškem 
polju - 700 m² in 50 a. 
tel.: 07 49 65 096

Prodam njivo - 22 a, blizu 
kostanjevice na krki – Sajev-
ce, cena po dogovoru. 
tel.: 041 338 003

Prodam Fiat Uno 1.0, le-
tnik 1999, cena po dogovo-
ru. tel.: 040 990 247

Prodam bukova drva po 40 
€ in hrastova po 35 €. tel.: 
051 816 955

Prodam rdeče in belo vino, 
cena 1 €, ali zamenjam za 
bikca simentalca, starega 4 
tedne, in žganje sadjevec - 
3 €. tel.: 031 730 401

Prodam prašiča, težkega 
cca 150 kg, hranjen z doma-
čo hrano, možen zakol, cena 
po dogovoru. tel.: 07 49 74 
020

Prodam svinjo 230 kg in več 
odojkov, primernih za zakol 
ali nadaljnjo rejo. tel.: 07 
49 62 185 (po 17. uri)

Prodam prašiča za zakol 200 
kg, krmljen z domačo hrano, 
možnost zakola. tel.: 07 49 
59 016

Prodam stanovanje v Breži-
cah (stara kolonija), veliko 
68 m². tel.: 041 244 661

Prodam stanovanje v Breži-
cah. tel.: 041 935 804

Prodam Fiat Uno, l. 99. i. 
lastnik, reg. 3/08, kovinsko 
rdeče barve. 
tel.: 041 756 078

Prodam molzni stroj za kra-
ve ali koze, vitlo na motor-
no žago, tračno žago za les, 
suhe plohe ter deske - rdeči 
bor. tel.: 031 845 064 

Prodam Opel Vectra l. 91, 
za rezervne dele, neregi-
striran, zelo dober motor, 
nov izpušnik plinov in osta-
lo, cena simbolična. 
tel.: 041 986 290

Prodam golf dizel, l. 91, do-
bro ohranjen, cena po dogo-
voru. tel.: 07 49 57 205

Prodam ugodno 80-litrski 
akvarij s pripadajočo opre-
mo. tel.: 07 49 79 286

Prodam svinčnik za prevaja-
nje iz angleščine v slovenšči-
no. tel.: 031 413 519

Prodam novo diatonično 
harmoniko B ES AS, trivr-
stno, za 2.000 € ali menjam 
za avto. tel.: 031 815 191

Prodam gSM Siemens C75, 
starega eno leto, in Sony 
Ericsson Z 3101, starega dva 
meseca, z garancijo. 
tel.: 070 811 599

Prodam otroške smuči, 110 
cm, Elan (Milkinis), zelo lep 
dizajn, z vezmi in čevlji Al-
pina, cena 60 €. 
tel.: 041 644 663

Prodam tapecirane stole, 
pisalno mizo, staro skrinjo, 
okroglo mizo, stara ogledala 
in slike. tel.: 041 709 516

Prodam ugodno novo po-
steljo, z novim jogijem in 
dnom. tel.: 040 796 143

Prodam lepo ohranjena 
oblačila za nosečnice, veli-
kosti XL. tel.: 041 791 508

Prodam fantovsko obleko, 
vel. 13/156, temno modre 
barve z metuljčkom in belo 
srajco. tel.: 040 536 706

Prodam nasekana bukova 
drva. tel.: 031 585 245

Prodam ugodno sveder za 
cepljenje drv, malo rabljen. 
tel.: 031 572 150

Prodam cviček in belo me-
šano. tel.: 031 213 825 

Prodam brezova metrska 
drva, 6 m, cena 50 €/m. 
tel.: 040 858 747

Prodam naravne smreke, vi-
soke do 3 m, za okrasitev. 
tel.: 031 562 323

Prodam orehova jedrca, 
kvaliteten cviček in domače 
žganje - slivovko. 
tel.: 051 233 318

Prodam koruzo v zrnju in 
rdeče vino, vino menjam za 
prašiča. tel.: 031 558 852

Prodam orehova jedrca in 
domače žganje. 
tel.: 041 937 223

Prodam vino cviček, seno v 
kockah in ječmen. 
tel.: 041 222 350

Prodam ugodno mlado vino 
- cviček, kvalitetno, okoliš 
gadove peči. 
tel.: 07 49 64 412

Prodam zelo dober cviček, 
žganje - sadjevec in avto 
priklop za prikolico za golf ii 
z atestom. tel.: 041 637 277

Prodam domače žganje – 
sadjevec. tel.: 07 49 69 215

Prodam 600 litrov dobrega 
rdečega vina. 
tel.: 041 813 074

Prodam 200 litrov novega 
vina cviček in dele za Opel 
Omego 2.0 i, l. 96. 
tel.: 051 847 341

Prodam belo in rdeče vino 
po 1,4 €/l. tel.: 07 49 51 577 
(od 18. do 20. ure)

Prodam belo in rdeče vino, 
letnik 2007, zelo dobro, 
cena 1 €/liter, večjo količi-
no pripeljem na dom. 
tel.: 041 720 308

Prodam rdeče vino po 1€, je 
zelo pitno. 
tel.: 07 49 27 919

Prodam traktor Deutz, le-
tnik 82. tel.: 040 713 958 
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izdaja 
Zavod neviodunum  
v krškem 

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin krško, Brežice in Sevnica, 
od 1. 1. 2007 za občino kosta-
njevica na krki. 
Uredništvo:  
trg Matije gubca 3, 
8270 krško 
tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
E-pošta: 
redakcija@posavje.info 
tRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
Silvester Mavsar 

Glavni urednik  
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk 
Matjaž Mirt,  
Studio neviodunum, krško
Trženje in promocija 
Bojana kunej  
tel.: 07 49 05 780 
bojana.kunej@posavje.info
Rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki je 
14. december. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
Delo d. d. - tiskarsko sre-
dišče, Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
20. decembra 2007.

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  1 3 .  i n  1 9 .  d e c e m b r o m

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorniku 
in za nekomercialne namene. Vsak 

bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas. Za po-
novno objavo mora naročnik ponovno 
poslati naročilo, vendar bomo oglas z 

besed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo 
si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 
naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V 
primeru, da bo mali oglas daljši od 20 

Četrtek, 13. 12.
med 8.00 in 16.00 v Mestni hiši v Brežicah: božično no-
voletna razstava rokodelskih izdelkov (vsak delovnik do 
28. 12.)
ob 17.00 pred OŠ krmelj: knapčev pohod - tradicional-
ni večerni pohod otrok z lučkami
ob 19.00 v Lekos galeriji Ana Sevnica: razstava fotogra-
fij Foto sekcije Društva trg Sevnica 
ob 19.30 v Čebeln'aku (MC krško): predstava "Povodni 
mož"

Petek, 14. 12.
ob 16.00 v kulturnem domu krško: obdaritev predšol-
skih otrok iz kS Dolenja vas, kS krško - desni breg in kS 
gora, ob 17.00: obdaritev predšolskih otrok iz kS kr-
ško - levi breg
ob 17.00 v MC Sevnica: predavanje "Priprava zdrave 
prehrane" 
ob 18.00 v Domu svobode Brestanica: prireditev "Božič-
kove zmešnjave" - splet igre, plesa in petja
ob 18.00 v kulturni dvorani Sevnica: božično-novoletni 
koncert glasbene šole Sevnica - godalni in pihalni orke-
ster, komorne skupine, solistične instrumentalne in pev-
ske točke
ob 18.30 v Bivaku na Senovem: solistični koncert Jože-
ta Bogolina "Zvoki marimbe"
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer animiranega 
filma - Simpsonovi 

Sobota, 15. 12.
ob 15.00 v Domu Bena Zupančiča na Zdolah: prihod 
dedka Mraza in obdaritev predšolskih otrok iz kS Zdole 
ob 18.00 v dvorani kS krška vas: slavnostni koncert ob 
80-letnici ustanovitve kulturnega društva ivan kobal kr-
ška vas, nastopajo: Moški pevski zbor, Oktet kranjci, an-
tica Marjanovac, nada Srpčič, harmonikarska skupina, 
ivana Vatovec in Franc Živič
ob 18.00 v avli kulturnega doma krško: koncert kvarte-
ta klarinetov Clarifour
ob 18.00 v MC Sevnica: predavanje o astronomiji in 
opazovanje zvezd s teleskopi
ob 19.00 v grajski kavarni v Sevnici: kavica z Zefirjem 
(Vokalna skupina Zefir)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ob 19.00 v Športnem domu Sevnica: koncert tereze ke-
sovije
ob 20.00 v MC Brežice: koncert skupin incubator of De-
ath, Minimal Bastard in A.U.B.
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): koncert skupin Spill 
of ink in Summerville 

Nedelja, 16. 12.
ob 7.00 z avtobusne postaje v Sevnici: nedeljski pohod
ob 10.30 v cerkvi sv. Janeza krstnika na Razborju: bo-
žični koncert gimnazije Ledina 
ob 17.00 v kulturnem domu v Dolenji vasi: komedija 
»Stric tone« v izvedbi dramske sekcije Veseli oder
ob 18.00 v gasilskem domu Cerklje ob krki: gledališka 
komedija "Dan žena" v izvedbi dramske skupine kD Sta-
ne kerin Podbočje

Ponedeljek, 17. 12.
ob 8.30 in 11.00 v športni dvorani Srednje šole krško: 
koncert skupine Foxy teens za vse učence osnovnih šol 
v občini krško
ob 17.00 v avli Doma XiV. divizije Senovo: babica Zima 
pripoveduje pravljice

Torek, 18. 12.
ob 16.00 v OŠ Podbočje: prihod dedka Mraza in obdari-
tev predšolskih otrok iz kS Podbočje 
ob 17.00 v avli Doma XiV. divizije Senovo: lutkovna 
predstava "Darilo" 

Sreda, 19. 12.
ob 16.30 v MC Brežice: pravljična vasica - pravljična 
urica s pravljičarko Julito in kreativna delavnica
ob 17.00 v dvorani Doma XiV. divizije Senovo: prihod 
dedka Mraza s predstavo "Dedek Mraz pri Sneguljčici" in 
obdaritev predšolskih otrok iz kS Senovo (1. del)
ob 17.00 v OŠ Adama Bohoriča Brestanica: prihod dedka 
Mraza in obdaritev predšolskih otrok iz kS Brestanica
ob 17.00 v OŠ koprivnica: prihod dedka Mraza in obda-
ritev predšolskih otrok iz kS koprivnica 
ob 17.00 v OŠ Leskovec pri krškem: prihod dedka Mra-
za in obdaritev predšolskih otrok iz kS Leskovec, Veliki 
trn, Senuše in krško polje  
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, 
nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam prašiče, težke 100 
kg in 180 kg, ter 300 litrov 
cvička. tel.: 07 49 69 474

Prodam prašiča, krmljene-
ga z domačo hrano, težkega 
okoli 190 kg. 
tel.: 041 385 674

Prodam svinjo, težko cca 
300 kg. tel.: 07 49 20 508

Prodam kravo simentalko, 
staro 6 let, brejo 7 mesecev, 
in prašiča, teža 130 kg, po 
želji zakoljem. 
tel.: 07 49 77 455

Prodam pudlje, bele, čisto-
krvne, stare 3 mesece, ce-
pljeni, cena 150 evrov. 
tel.: 031 461 013

Prodam svinjo, težko 250 
kg, in svinjo težko 300 kg – 
ugodno. tel.: 07 49 67 530

Prodam prašiča, težkega 
cca 200 kg, krmljenega z do-
mačo hrano, cena po dogo-
voru. tel.: 041 869 575

Prodam prašiča, težkega od 
130 do 140 kg. tel.: 47 78 136

Prodam tri svinje od 120 do 
150 kg. tel.: 041 930 474 
(zvečer)

Prodam 7 tednov staro sa-
mičko, mešanko, nemški ov-
čar in škotska ovčarka, cena 
50 evrov. tel.: 051 421 989

Prodam brejo bursko kozo 
in burskega kozla, stara 2 
leti, ter bikca simentalca. 
tel.: 031 486 076

Prodam prašiča za zakol, 
možnost zakola, cena 1,6 
evra/kg, in koruzo v zrnju 
po 0,25 evrov. 
tel.: 041 538 237

Prodam dva prašiča, težka 
220 kg, krmljena z domačo 
krmo. tel.: 041 896 592

Prodam bikce simentalce, 
300 kg, ekološka reja. 
tel.: 031 880 657

Prodam 100 kg in 200 kg 
težke prašiče ter 300 litrov 
cvička. tel: 07 49 69 474

Prodam prašiča, težkega 
270 kg, cena po dogovoru. 
tel.: 041 858 998

Prodam dva telička - bikca, 
stara 6 in 4 mesece. 
tel.: 07 81 44 272 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega 
170 kg, hranjenega z doma-
čo krmo. tel.: 07 81 89 159

Prodam dva telička, črno 
bela, stara 14 dni. 
tel.: 031 868 337

Prodam prašiče, težke od 
140 do 180 kg, hranjeni z 
domačo hrano, in beli jedil-
ni krompir. 
tel.: 07 49 67 826

Prodam pujsa 100 kg, doma-
ča vzreja in hrana. 
tel.: 031 824 876

Prodam kravo limuzin, bre-
jo 7 mesecev, staro 4 leta. 
tel.: 041 928 185

Prodam ugodno mikrovalov-
no pečico gorenje, digital-
na, nerabljena. 
tel.: 051 392 466

Prodam BCS kosilnico, ku-
pim teleta ter traktor do 50 
kW. tel.: 81 43 077

Prodam ugodno pralni stroj, 
štedilnik, spalnico in 500 li-
trov cvička, belo vino. 
tel.: 031 738 422

Prodam ugodno 80-litrski 
kotel za žganjekuho in peč 
na trdo gorivo kupersbusch. 
tel.: 041 410 947

Prodam cisterno za vino - 
170 litrov, novo, za 150 evrov. 
tel.: 47 78 268 (zvečer)

Prodam pralni stroj Candy 
4,5 kg, cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 77 580 (zvečer)

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Sip 4, pokončni valji, 
ohranjen, in frezo za Muto, 
okrogli priklop. 
tel.: 041 222 914

Prodam nerabljen štedil-
nik Moravia, na trda gori-
va, dimenzije 325 x 860 x 
620 mm, prodam tudi doma-
čo slivovko po ceni 5 €/liter. 
tel.: 041 549 682

Prodam 21 silažnih bal ter 
samonakladalko SiP 17 m3, 
cena po dogovoru. 
tel.: 041 664 254

Prodam manjši leseni šank s 
tremi barskimi stoli ter tremi 
stoječimi elementi z ogleda-
li, ki jih povezuje lesena 
streha. tel.: 041 688 048

Prodam motokultivator Muta 
maestral z grebenom za ko-
šnjo trave, šir. 127 cm, malo 
rabljen. tel.: 040 149 247

Prodam mešalec za meso 
- 60 litrov, za 30 kg mesa. 
tel.: 031 845 064

Prodam motor za moped 
APn 4, ugodno. 
tel.: 07 47 78 069

Prodam šipe premera 3 mm, 
dimenzije 180 x 70 (2 x), 
148x47, 72x 7, vse so mat. 
tel.: 041 657 524 

Prodam dvojna dvokrilna 
kasetna PVC rjava vhodna 
vrata 199x209 cm, primerna 
za zidanico ali lokal. 
tel.: 041 763 662

Prodam dve cisterni za ku-
rilno olje - 800 litrov, mo-
tor mini kros, letnik 2007, 
in otroško posteljo 200 x 95 
cm. tel.: 07 49 77 366 

Prodam balkonska vrata z 
oknom, lesena s polkni in 
žensko kolo Rog. 
tel.: 07 49 25 255

Prodam nerabljen ribstol – 
letvenik, posebej primeren 
za telovadbo in trening lju-
di s težavami hrbtenice in 
okončin. tel.: 041 620 219

Prodam kosilni greben s po-
gonom, okrogli, priklop za 
Muto (130 cm), poceni.
tel.: 051 389 362

Prodam oljni gorilnik, dela, 
cena 20 evrov. 
tel.: 041 796 224

Prodam motorno žago Hu-
sqvarna, tip MŽ 650, metr-
ska drva (6 m3), dobro rde-
če vino - letnik 2006 po 1 €. 
tel.: 041 793 067

Prodam štedilnik na trda go-
riva, dobro ohranjen, ugo-
dno. tel.: 07 81 41 795

Iščem zanesljivo varuško z iz-
kušnjami, v Brežicah ali ožji 
okolici. tel.: 031 832 956

Iščem inštrukcije iz mate-
matike. tel.: 040 215 929 

Pomoč: prosim, če mi kdo 
podari šivalni stroj, otroški 
stolček za hranjenje, igrače 
za na vrt, tobogan in podob-
no. tel.: 031 526 835 

Pomoč: potrebujem čistilko, 
2 uri na teden. 
tel.: 041 609 766 

Stiki: 41-letni fant, sam-
ski, brez otrok, želi spoznati 
samsko žensko brez otrok, ki 
bi bila pripravljena priti na 

moj dom za nadaljnjo sku-
pno pot. tel.: 051 802 323

Stiki: Sem urejen, preprost 
58-letni moški, nealkoholik, 
in želim spoznati žensko za 
srečanje ali skupno življe-
nje. tel.: 041 810 867

Če želite prihraniti čas in denar, hkrati 
pa opozoriti na svojo prisotnost v 
Posavju, naročite praznično voščilo 
v Posavskem obzorniku. Zadnji rok 

za naročila po prazničnih cenah: 
petek, 14.12., do 12. ure! 
Pokličite tel.: 07 4905 780 ali pišite 
na naslov: marketing@posavje.info
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na muhi ...
izvajanje investicijske 

dejavnosti, d.o.o.

Trg svobode 9
8290 Sevnica

Arnovo selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki Dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, 
Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja 
Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, 
Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loče, Mala Dolina, Mali 
Cirnik, Mali Obrež, Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, 
Piršenbreg, Pišece, Podgorje pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, 
Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas , Bizeljsko, Stojanski Vrh, Trebež, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji Vrh, Vitna vas, 
Volčje, Vrhje, Vrhovska vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župelevec, Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri 
Raki, Armeško, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, 
Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Črešnjice nad Pijavškim, Čretež pri Krškem, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas 
pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, 
Frluga, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dole, Gorenji Leskovec, 
Gorica, Gorica pri Raztezu, Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, 
Ivandol, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce - Naklo, Kališovec, Kobile, Kočno, Koprivnica, Koritnica, Kremen, 
Krško, Kržišče, Gorenji Leskovec, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Kostanjek, Mali Kamen, 
Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrčna sela, Mrtvice, Nemška Gora, Nemška vas, 
Nova Gora, Osredek pri Trški Gori, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, 
Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, 
Rožno, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slivje, Smečice, Smednik, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje 
Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Veliki 
Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrh pri Površju, Vrhulje, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek 
v Podbočju, Žadovinek, Ženje, Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, 
Grič, Ivanjše, Jablance, Karelče, Kočarija, Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje, 
Vrtača, Zaboršt Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, Budna vas, Cerovec, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje 
Orle, Drožanje, Drušče, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Gabrijele, Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinje, Hudo Brezje, Jablanica, Jelovec, Jeperjek, 
Kal pri Krmelju, Kamenica, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, 
Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec, Metni Vrh, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, 
Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje 
pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Radež, Radna, Račica, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, 
Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, 
Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, 
Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol...

10 let - za pokrajino.

NAJBOLJ DOMAČ ČASOPIS

Povabilo v kavarno ATRIJ
Vse naše redne stranke in tudi 

ostale obiskovalce 
vabimo v teh prazničnih dneh 

v kavarno Atrij v Brežicah. 
Še posebno lepo vabljeni

• v petek, 21. decembra, 
ob 11. uri 

in 
• soboto, 22. decembra, 

ob 10. uri, 
 

ko nam bo 
LADISLAV BERDON

z igranjem ljudskih  
in popularnih 

božičnih melodij 
pričaral praznično razpoloženje.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

Obiskovalci slovesnosti ob podelitvi štipendij v krškem kul-
turnem domu so se spraševali, kaj neki je tam počel znani te-
levizijec Stojan Auer? Dogodek je namreč posnela tudi Auer-
jeva NET TV, saj je bil slavnostni govornik na prireditvi prof. 
dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru (na sliki levo, 
oba v pogovoru s sevniškim županom Kristijanom Jancem).

Na otvoritvi mladinskega oddelka Valavsorjeve knjižnice 
v starem mestnem jedru Krškega sta bila dobre volje tudi 
Ljudmila Šribar in Vilko Planinc. Delno zato, ker upata, da 
bo njun, z raznimi gradivi popolnoma zapolnjen domoznan-
ski oddelek, vsaj malo lažje zadihal, gotovo pa tudi zaradi 
mladih obiskovalcev, ki so dobili tako lepe prostore.

S prireditve ob podelitvi 
posavskih štipendij je tudi 
posnetek levo, na katerem 
smo ujeli kar dve Nataši, in 
sicer nekdanji sodelavki. 
Nataša Bezjak Šterban je 
vodja projekta štipendira-
nja pri Regionalni razvojni 
agenciji v Krškem, Nataša 
Šerbec pa je direktorica za-
voda, pod katerega streho 
so Brežičani združili tako 
podjetništvo kot turizem.

Na podeljevanju štipendij nista manjkala niti znana po-
savska „muzikanta“ - dirigent Pihalnega orkestra Kape-
le Franci Arh in brežiški kantavtor Peter Dirnbek, tokrat 
sicer v nekoliko drugačnih vlogah. Prvi je med nastopom 
vodil Big band Glasbene šole Krško, drugi pa je poskrbel, 
da se je program bolje slišalo.


