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str. 4

avgusta lani je občinski svet 
zavrnil pobudo Civilne inicia-
tive globoko za takojšen iz-
stop iz lokalnega partnerstva 
ter sprejel sklep o preneha-
nju aktivnosti za terenske 
preiskave na območju loka-
cije rudnik globoko. svetniki 
so takrat sklenili, da nadalju-
jejo z iskanjem nove lokacije 
na območju občine. 
v krajevni skupnosti (ks) Šen-
tlenart oziroma gornjem Le-
nartu je kot kaže konsenz 
prebivalcev velik. na robu 
naselja se namreč do občin-
ske meje s krškim razprostira 
obsežna vrbina, del je uničen 
z deponijo piritnega pepela. 
gre za okoli 150 ha pretežno 
državnega zemljišča. depo-
nija kot potencialna lokacija 
odlagališča je bila sprejemlji-
va celo za slovenske ekologe.
Predsednik sveta ks Šentle-
nart Stane Radanovič je po-
jasnil, da so se v ks soglasno 
izrekli za nadaljevanje po-
stopka za izvajanje raziskav. 
Prav tako je že zaprosil Lokal-
no partnerstvo Brežice, da s 
strokovnimi kadri pomaga pri 
informiranju sokrajanov, ki 

BREŽICE – Na redni seji 1. februarja je brežiški občinski svet sprejel sklep 
o nadaljevanju postopka za umestitev odlagališča NSRAO, tokrat v krajevni 
skupnosti Šentlenart. Krajani ne nasprotujejo raziskavam, o morebitnem od-
lagališču pa pričakujejo odločanje na referendumu. Po mnenju Hrvoja Or-
šanića s ponujeno lokacijo za raziskave zasledujejo načelo racionalne rabe 
prostora, kar pomeni, da bi nadaljevali z rabo že izkoriščenega prostora in 
hkrati varovali še neokrnjen prostor. 

Z	lokacijo	v	Vrbini	
Brežice	ostajajo	v	igri

jih trenutno najbolj zanima, 
kako bodo raziskave vplivale 
na njihov vsakdan. 
tudi brežiški svetniki so sklep 
o nadaljevanju postopka po-
trdili z veliko večino. Proti je 
glasoval le Matjaž Pegam, ki 
je ponovil svoja stališča, da 
občina izstopi iz lokalnega 
partnerstva ter da se lokaci-
ja za odlagališče išče na ne-
poseljenem področju države. 
sprejeli so še združen pre-
dlog sklepa Pegama in Ivana 
Sušina, da vzpostavijo dialog 
z državo in se pogajajo o raz-
delitvi rente iz naslova vpli-
va jedrskih objektov.  na pre-
dlog mag. Hrvoja Oršanića so 
soglašali, da agencija za radi-
oaktivne odpadke kot morebi-
tno prioritetno mikrolokacijo 
bodočega odlagališča razišče 
področje deponije piritnega 
pepela. Predlog je podkre-
pil z besedami: »Predlagana 
lokacija na deponiji piritne-
ga pepela v vrbini je dejan-
sko najboljši »kompromis«, ki 
ga lahko občina Brežice ponu-
di za nadaljnje postopke. s 
tem, ko občina ponudi loka-
cijo in pristaja na raziskave, 

še zdaleč ne pomeni, da bo 
tam kdaj tudi dejanska loka-
cija odlagališča nsrao. od-
ločitev ob eventualni oceni-
tvi lokacije kot primerne je v 
rokah tako krajevne skupno-
sti kot občanov občine Breži-
ce (referendum!). eventual-
na izgradnja odlagališča pa bi 
hkrati pomenila tudi sanacijo 
deponije.« kot še dodaja, je 
lahko tovrsten elektrofiltrski 
pepel tudi nadpovprečno ra-
dioaktiven.

Suzana Vahtarič

Hrvoje Oršanić

ŠentLenart, vrBina - Lo-
kalno partnerstvo Brežice 
in krajevna skupnost Šen-
tlenart sta že dan po seji 

občinskega sveta novinarje 
povabila na ogled nove po-
tencialne lokacije za odla-
gališče jedrskih odpadkov 
iz nek – v brežiškem delu 

Ogled	nove	brežiške	lokacije
vrbine. ogleda sta se poleg 
predsednika sveta ks Šen-
tlenart Staneta Radanoviča 
in predsednika vodstvenega 

odbora Lokalnega partner-
stva Brežice Staneta Pre-
skarja (vodstvo Lokalnega 
partnerstva je županu Iva-
nu Molanu ponudilo odstop) 

udeležila tudi strokovnjak 
za varnostne študije Med-
narodne agencije za jedr-
sko energijo iz dunaja dr. 
John Rowat in mag. Nad-
ja Železnik iz agencije za 
radioaktivne odpadke (na 
fotografiji z leve proti de-
sni). agencija bo naredila 
predprimerjalno študijo, 
s katero bodo predlaga-
no lokacijo preverili z vi-
dika okoljske, prostorske, 
ekonomske, varnostne in 
tehnične primernosti ter 
seveda družbene spreje-
mljivosti (ta po zadnjih po-
datkih agencije ninamedia 
v brežiški občini  počasi, a 
vztrajno narašča in je pri-
merljiva s sprejemljivostjo 
v krški občini). Po pričako-
vanjih naj bi se že v drugi 
polovici leta v brežiški vr-
bini pričele terenske razi-
skave. 

P. P.

na predlog nadzornega odbora 
občine sevnica, ki ga kot pred-
sedujoči v tem mandatu vodi 
nekdanji pravnik v Lisci Franc 
Ernestel (na fotografiji), so 
sevniški svetniki združili prvo 
in drugo obravnavo predlo-
ga letošnjega proračuna v vi-
šini 18.932.945 milijona evrov 
in ga sprejeli le z enim od treh 
vloženih amandmajev. sprejeti 
amandma je vložil svetnik Bo-
jan Rugelj (sds) in se nanaša 
na sanacijo oziroma na zame-
njavo azbestnih cevi na šest kilometrov dolgem vodovodnem 
odseku osovnikar – Pecelj. gre za vodno zajetje izpod Lisce, 
ki so ga pred dvema mesecema ponovno sprostili v vodovodni 
sistem sevnica, ker ta zaradi priključitve orehovega na sev-
niško vodovodno omrežje ni več zagotavljal zadostne količine 
vode za vse porabnike. 
svetniki pa so zavrnili vloženi amandma Andreja Hafner-
ja (n.si), da se iz proračuna pokrijejo stroški v višini okvirno 
28.800 evrov za cepljenje 80 deklet v sevniški občini s cepi-
vom za preprečevanje nastanka raka na materničnem vratu. 
v zvezi s tem je med drugim svetnik Božidar Groboljšek (sLs) 
menil, da je potrebno počakati, da se okoli tega najprej poe-
noti stroka in da sredstva za obliko obveznega cepljenja zago-
tovi vlada oziroma resorno ministrstvo. ob tem je groboljšek, 
sicer doktor medicine, tudi pripomnil, da bi bilo nenazadnje 
ob tovrstnih cepljenjih smotrno cepiti tudi fante, saj so nena-
zadnje ti prenašalci. svetniki pa so zavrnili tudi amandma To-
maža Lisca (sds), ki je predlagal, da se poviša vrednost bona 
za novorojenčke s 150 na 250 evrov. sicer pa je v skupni višini 
proračuna vključenih tudi štiri milijone evrov državnih sred-
stev. te bodo vložili v t.i. večletne projekte, kot so izgradnja 
centralne čistilne naprave sevnica, s katero bodo začeli že le-
tos, v rekonstrukcijo zahtevnejših cestnih odsekov z najve-
čjim poudarkom na gradnji in urejanju infrastrukture pri He 
Blanca, v komunalno opremljanje industrijske cone krmelj, 
za izgradnjo okoli 40 novih stanovanj v občini ipd. 

Bojana Mavsar

Z	eno	obravnavo	
do	proračuna
SEVNICA - V ponedeljek, 5. februarja, se je na 3. seji 
sestal sevniški občinski svet, ki je sprejel predlog le-
tošnjega proračuna v višini skoraj 19 milijonov evrov, 
kar pomeni, da bo letošnja občinska malha v primer-
javi z letom 2006 bogatejša za 21 odstotkov. 

v Brežicah je bila slavnostna govornica etnologinja dr. Ivanka 
Počkar, ki je zbranim spregovorila o kulturi. ta je kot vrata v 
svet, je dejala, in sloni na več stebrih, najpomembnejši pa je 
človek: »skrivnostna moč kulture nam je položena v zibelko, 
kajti kultura je vrednota in nam osmisli vse življenje ter nam 
daje notranjo moč. Zelo pomemben je tudi jezik, ki je osnova 
vsakega naroda. skozi jezik najbolje razumeš ljudi, ki ga govori-
jo. na vseh nas je, kako bomo ohranjali svoje žive obraze jezi-
ka. Prešeren je v tem uspel.« Program, ki so ga poimenovali kul-
turne drobtinice, so pripravili dijaki gimnazije ter ekonomske in 
trgovske šole Brežice. Podelili so šest priznanj Zkd za leto 2006, 
bronasto odličje je prejel Uroš Bračun iz Folklorne skupine du-
plo Pišece, srebrno Irena Ivanšek iz Folklorne skupine kUd oton 
Župančič artiče ter Martin Šekoranja iz kd MoPZ Bizeljsko, zla-
to odličje pa Vlado Hotko iz kd kapele, Vesna Bogovič, mento-
rica otroških folklornih skupin v artičah ter obenem tudi pred-
sednica sveta Jskd - oi Brežice, KUD Oton Župančič Artiče ob 
75-letnici delovanja in KD Globoko ob 35-letnici.

Kultura	kot	vrata	v	svet
BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA – Tudi letošnji slovenski kulturni 
praznik so v vseh večjih posavskih krajih počastili s prire-
ditvami, ki so jih pripravili že v torek in sredo, nekatere pa 
bodo potekale še konec tega in tudi v naslednjem tednu. 

nadaljevanje na 2. strani
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Ponudbo prodajne galerije Ambienta v Krškem v februarju že bogatijo vitraži, 
po katerih so kupci veliko povpraševali.

Zgodovina vitraža sega v 2. stol. pred n. š., izdelovali so ga Grki in Rimljani, 
najstarejši vitraž pa je ohranjen v Nemčiji iz 10. stol. n.š. Skozi srednji vek je 
ta umetnost imela velik pomen v sakralni in krščanski umetnosti, sprva z 
upodobljenimi ornamentalnimi, nato pa s figuralnimi motivi. Vitraž označuje 
pravzaprav okno, sestavljeno iz raznobarvnih, med seboj povezanih steklenih 
delcev. Nov način izdelave je prinesel v 19. stol. Tiffanny in po njem se 
imenuje tudi ena od tehnik v vitražu. 

Danes je vitraž spremljevalni element sodobnega oblikovanja. V različnih 
uporabnih in dekorativnih izdelkih je prisoten v arhitektuturi in notranjem 
interierju. Izdelki so ročno izdelani. Tako je vsak vitraž unikat in je lahko 
narejen po želji posameznika. Vitraž je lahko prisoten povsod, kjer se želimo 
igrati s svetlobo in z barvitostjo. V prodajni galeriji Ambienta smo za vas 
poskrbeli za novo ponudbo z izdelki in storitvami iz vitraža v sodelovanju s 
priznano vitražistko Renato Bukovec. S tem želimo vnesti barvito kulturo 
bivanja, ki v objemu dediščine ostane pečat vašega prostora. Posebnost 
unikatnih izdelkov so tudi »plavajoče slike« za okna, ki nadomestijo zaveso. 
Izberite ali naročite svoj vitraž v galeriji Ambienta tudi vi.

Trgovina Maša Dostal s.p., CKŽ 44, Krško

Karel Lipič, ki tako rekoč po-
oseblja Zvezo ekoloških gi-
banj, opozarja, da je v zelo 
majhnem krogu premera pet 

kilometrov načrtovanih ve-
liko za okolje težko preba-
vljivih objektov: drugi blok 
nuklearke, hidroelektarna 
Brežice, razvijajoče se ter-
me Čatež in seveda razširje-
no letališče Cerklje ob krki. 
slednje po Lipičevem mnenju 
prinaša kup okoljskih proble-
mov: povečan hrup in emisi-
je nevarnih plinov, svetlobno 
onesnaževanje, razvrednote-
nje bivalnega okolja pa tudi 
manjšo varnost, saj bosta le-
tališče in bližnja nuklearka 
po njegovem mnenju poten-
cialna tarča vojaških napa-
dov. vojaški in jedrski objek-

Širitev	letališča	buri	duhove
CERKLJE OB KRKI - Svoje nasprotovanje načrtovani širitvi cerkljanskega letališča, med drugim tudi za potre-
be zavezništva NATO, sta predstavili Zveza ekoloških gibanj in civilna iniciativa v nastajanju. Zveza ekoloških 
gibanj opozarja na okoljske probleme, ki jih prinaša razširjeno letališče, pobudnik civilne iniciative pa na ne-
zadostno obveščanje in sodelovanje javnosti v postopku načrtovanja in umeščanja objekta v prostor.

ti v Posavju so nezdružljivi z 
razvojem turizma, še pravi 
Lipič in opozarja tudi na še 
vedno nedoločeno lokacijo 

za odmetavanje odvečnega 
tovora v okviru letališča.

na nastajajoči državni loka-
cijski načrt za cerkljansko 
letališče ima precej pripomb 
tudi pobudnik civilne inicia-
tive Andrej Škrabec, ki pra-
vi, da je temeljni cilj inici-
ative zagotoviti spoštovanje 
pravnega reda pri umešča-
nju objekta v prostor in ena-
kopravno sodelovanje ob-
čanov na podlagi aarhuške 
konvencije. Zavzema se za 
referendum, na katerem bi 
občani odločili, ali spreje-
majo takšno širitev letališča, 

pod vprašaj pa postavlja tudi 
ostale objekte v okolici le-
tališča: dirkališče Mobikrog, 
skladišče eksplozivnih teles 
v gazicah, strelišče za orož-
je velikega kalibra... Škra-
bec vodstvu letališča očita 

samovoljno ravnanje in ne-
upoštevanje javnosti, kar se 
po njegovem kaže npr. v niz-
kih preletih letal tudi v noč-
nem času.

sicer pa je Lipič brežiškemu 
županu ivanu Molanu očital 
tudi, da je želel obravnavo 
smernic za državni lokacij-
ski načrt speljati mimo ob-
činskega sveta, kar bi bila 

po njegovem mnenju krši-
tev ustave, okoljske zako-
nodaje in aarhuške konven-
cije. obravnava smernic je 
bila sicer naknadno vendarle 
uvrščena na dnevni red seje 
brežiškega občinskega sve-

ta (glej okvir). tudi za širitev 
vojaškega letališča bi morali 
tako kot pri umeščanju odla-
gališča radioaktivnih odpad-
kov oblikovati lokalno par-
tnerstvo, meni Lipič, ki se 
mu zdi sporno tudi načrto-
vanje gospodarskega sredi-
šča Phoenix v bližini vojaške-
ga objekta.

P. Pavlovič

Karel Lipič in Andrej Škrabec

BreŽiCe – kljub drugačnim napovedim je župan ivan Mo-
lan smernice za pripravo državnega lokacijskega načrta 
(dLn) za letališče Cerklje ob krki vendarle dodatno uvr-
stil na dnevni red februarske seje občinskega sveta. obči-
na je namreč smernice poslala MoP v roku, ki je potekel 
pred sejo ter si zagotovila možnost naknadnih dopolnitev. 
kljub temu, da je smernice oblikovala projektna skupina s 
predstavniki okoliških krajevnih skupnosti, ki jih bo širitev 
letališča najbolj prizadela, kaže, da niso povsem zadovo-
ljive. svetnica s skopic irena rudman je namreč občino in 
prisotne predstavnike ministrstev opozorila, da pripombe 
njene krajevne skupnosti niso zajete. 
svetniki so zahtevali, da bodo v bodoče vsaj seznanjeni z 
upoštevanjem smernic pri pripravi dLn in študijami vpli-
vov na okolje. vodja projektne skupine za posodobitev le-
tališča Jože Lacko z obrambnega ministrstva je zatrdil, da 
bo izvedeno 23 študij, trenutno že potekajo meritve hru-
pa in študija o vplivih letališča na nek.  S.V.

Po besedah predsednika ra-
čunskega sodišča Igorja Šol-
tesa so najpogostejši primeri 
kršitev na področju javnih na-
ročil. nova zakonodaja je si-
cer nekoliko olajšala delo, saj 
ni treba sprejemati internih 
predpisov za oddajanje naro-
čil. Problematično je tudi za-
dolževanje občin, ker se na-
naša na večletno obdobje in 
pogosto pomeni prekoračitev 
dovoljene meje. težave ugo-
tavljajo pri razpolaganju z ze-

Problematična	javna	naročila
ČATEŽ OB SAVI – Računsko sodišče bo po slovenskih regijah izvedlo posvete na temo problematike razpolaganja 
z javnimi financami v lokalnih skupnostih. V ponedeljek so sklop preventivnih posvetov začeli v Posavju. Opo-
zarjajo na napake, ki se največkrat pojavljajo, hkrati pa pridobivajo informacije o kritičnih področjih, ki bodo 
najverjetneje pripeljala do sprememb zakonodaje, ki ureja področje poslovanja občin. Posveta, ki ga je organi-
zirala brežiška občina, so se udeležili župani s sodelavci iz Posavja, Bistrice ob Sotli, Kozjega in Škocjana. 

mljišči, problem so bilance 
stanj, posebej popisi občin-
skih premoženj.
»občine imajo največ težav 
zaradi različnih interpreta-
cij zelo obsežne zakonodaje s 
tega področja. ta velja za vse 
enako ne glede na to, kako 
velika je občina in koliko lju-
di je zaposlenih v njeni upra-
vi. Zakonodajo včasih različno 
interpretirajo že državne in-
štitucije«, je pojasnil vrhov-
ni državni revizor mag. Miloš 
Senčur.
izbor občine za revidiranje ni 
nikoli političen, so izposta-
vili sogovorniki, pač pa upo-
števajo obseg sredstev, dose-

danje nerevidiranosti, obstoj 
tveganj za nepravilnosti, ki 
jih prejemajo s pobudami ter 
tudi regijsko umeščenost. 
Lani so izvedli 20 revizij ob-
čin, kar predstavlja okrog 9 
odstotkov vseh občin. od tega 
so izdali približno polovico ne-
gativnih mnenj in polovico 
mnenj s pridržkom, deli revi-
zij pa so lahko tudi pozitivni. 
izvajajo namreč revizije pra-
vilnosti poslovanj, zaključnih 
računov, prav tako tematske 
revizije, trenutno na primer 
v občini Brežice za področje 
turizma. vse bolj se usmerja-
jo v revizije smotrnosti, v ka-
terih pregledujejo smotrno in 

gospodarno obnašanje občin. 
Še vedno obstaja 40 odstot-
kov občin, ki še nikoli niso bile 
revidirane, a so pregledali ve-
čje, ki porabijo večji del ko-
lača namenjenega lokalni sa-
moupravi. 
gostitelj, brežiški župan Ivan 
Molan, je poudaril, da so žu-
pani vzpostavili dober dialog 
s predstavniki računskega so-
dišča in dobili tudi odgovore 
na konkretna vprašanja, eno 
takih je problem financiranja 
društev. 

Suzana Vahtarič 

Obzornik	spet	med	največjimi
LJUBLJana – v grand hotelu Union je 1. februarja družba Cati 
pripravila predstavitev nacionalne raziskave branosti za leto 
2006, ki je pokazala, katere tiskane medije bere največ slo-
venk in slovencev, sporočili pa so tudi 20 najbolj poslušanih 
radijskih postaj. tovrstne raziskave potekajo že več let, v raz-
iskavo pa so vključeni le mediji z največjim dosegom oz. bra-
nostjo in poslušanostjo. Med posavskimi mediji se je tako kot 
v letu 2005 na listo najbolj branih tiskanih medijev uspelo 
uvrstiti le Posavskemu obzorniku. tudi mi sicer lahko navede-
mo, da časopis prelistava okoli 70.000 občanov, vendar pa je 
pomembnejši podatek, da nas po nrB 2006 zanesljivo bere 
vsaj 30.000 bralcev med 10. in 75. letom starosti!

kostanJeviCa na krki – tukajšnji občinski svet je v sredo 
(po zaključku naše redakcije) na 4. seji po osnutku obravna-
val še predlog statuta občine in ga - predvidoma - tudi spre-
jel. svetniki in dve svetnici so se lotili še obravnave druge-
ga temeljnega dokumenta za delovanje občinskih organov 
- osnutka poslovnika o delu občinskega sveta. 
sicer pa okoli vroče teme v novi občini, prodaje kulturne-
ga doma, ni nič novega, župan Pustoslemšek pa naj bi se s 
kratkem sestal s predstavniki kmečke zadruge kostanjevica, 
ki je lastnik doma. občina ima pri morebitni prodaji objek-
ta predkupno pravico.  

v krškem kulturnem domu se je proslava odvijala v sredo, slav-
nostni nagovor pa je imel prof. Drago Gradišek. v kulturnem 
programu so sodelovali Big Band krško ter kulturna društva iz 
koprivnice, kostanjevice na krki, Leskovca pri krškem, Libne, 
Podbočja ter Brestanice, s svojimi deli pa so dogodek popestri-
li člani društva likovnikov oko ter društva ljubiteljev fotografi-
je. Prejemnikov bronastih Prešernovih plaket je kar 12, srebr-
ne Prešernove plakete so prejeli Dejan Učakar iz simfoničnega 
orkestra gŠ krško, Milenko Vladič iz Pihalnega orkestra videm 
krško, Štefan Marjetič iz kd svoboda Brestanica (MoPZ), Jože 
Šoln iz dkd svoboda senovo (pihalni orkester) in Folklorna sku-
pina DKD Svoboda Senovo. Zlato Prešernovo plaketo pa je pre-
jel Jože Teraš iz kd svoboda Brestanica (MoPZ), čigar delo je 
povezano z desetletji sodelovanja predvsem na pevskem in gle-
dališkem področju, kjer je ustvaril mnoge igralske like. vsesko-
zi je bil in je še predan pevec, ki od leta 1970 poje v MoPZ, pre-
peva pa tudi v cerkvenem mešanem zboru v Brestanici. 
tudi v sevnici je program v počastitev kulturnega praznika pote-
kal v sredo, kjer sta zbrane nagovorila sevniški župan Kristijan 
Janc in podžupanja Breda Drenek-Sotošek. v kulturnem pro-
gramu pa so sodelovali Sinjo Jezernik ter Smilja Radi, Mirko 
Ratej, prepevala je vokalna skupina Corona, z glasbenimi vlož-
ki pa so prireditev popestrili glasbeniki glasbene šole sevnica in 
mladi virtuoz na violini Teofil Milenković.  M. Kalčič M.

Prejemniki zlatih odličij: Vlado Hotko, Vesna Bogovič ter 
predstavnika KUD Oton Župančič Artiče in KD Globoko; 
desno Martin Šekoranja, prejemnik srebrnega odličja

Znova	o	statutu

nadaljevanje s 1. strani
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Se še čutite Brežičana ali 
vas je prestolnica z delom 
povsem zasvojila?
Mesto, kjer si se rodil in od-
raščal, ti prav gotovo vtisne 
nek poseben pečat, ki ga za 
vedno nosiš s seboj. vendar 
pa bi težko dejal, da se ču-
tim Brežičana. Minilo je veli-
ko let, kar ne živim več tukaj, 
tako da me na Brežice veže-
jo predvsem takšni in drugač-
ni spomini. ko danes z distan-
co pogledam Brežice, vidim, 
da so se mesto in ljudje v vseh 
teh letih zelo spremenili in od 
podobe mesta, v katerem sem 
odraščal, ostaja čedalje manj. 
Že samo mestno središče, kot 
sem ga poznal, se je močno 
spremenilo. se pa ne čutim 
niti Ljubljančana, kajti različ-
ne pripadnosti, teritorialne ali 
kakšne druge, so mi tuje. Pri-
padnost čutim predvsem lju-
dem, ki so mi blizu in svojemu 
delu. Predvsem so to stvari, ki 
me lahko »zasvojijo«.

V vas se preliva toliko raz-
ličnih kulturnih elementov. 
Menite, da ste tipični pred-
stavnik zračnega dvojčka?
kultura ali kreativnost verje-
tno nista vezani  zgolj na ho-
roskop, obstajajo pa značil-
nosti posameznih zodiakalnih 
znamenj, za katere velja, da 
so bližje umetniškemu načinu 
ustvarjanja. Lahko bi rekli, 
da sem tipičen predstavnik 
dvojčka, čeprav mi je rak v 
ascendentu povzročil že mar-
sikatero preglavico, a mi ga 
je z leti uspelo do neke mere 
ukrotiti. ker pa imam tudi 
luno v dvojčku mi s samim se-
boj ni nikoli dolgčas. 

Končali ste Fakulteto za ar-
hitekturo, na AGRFT pa po-
diplomski študij scenografije 
in kostumografije in pridobi-
li naziv magister umetno-
sti. Z gledališčem se ukvar-
jate šestnajst let, začeli pa 
ste v gledališču Glej kot ple-
salec in igralec. Kje je, reci-
va, ostala arhitektura? 
kot smo si ljudje mnogo bolj 
podobni, kot bi lahko sklepali 
po videzu, je podobno tudi z 
našim delom. Z leti sem ugo-
tovil, da sta zame arhitektura 
in gledališče ena in ista stvar. 
gre zgolj za način razmišlja-
nja o delu v življenju. tako je 
bila in je arhitektura zmeraj 
nekje tukaj ob meni. rasel 
sem z njo ob očetu arhitektu, 
med študijem je bila paralel-
na veza z mojim delovanjem 
v gledališču, danes pa je se-
stavni del mojega ustvarja-
nja. sam vedno pravim, da 
zidam predstave. ne arhitek-
ture ne gledališča ne jemljem 
suhoparno kot svoj poklic. ar-
hitekturo »delam«, a pri meni 
se manifestira v obliki pred-
stave ali kratkega filma. Upo-
rabljam drugačne materiale 
kot »klasični« arhitekti. kon-
strukcija, statika, izbira ma-
terialov, oblikovanje, logi-
ka in zgodba prostora pa je 
ta skupna točka. Če zna člo-
vek te elemente po neki lo-
giki sestaviti v celoto, je vse-

»Vsekakor	to	ni	poklic	za	ljudi,
ki	iščejo	varnost	v	sistemu!«

Pogovor	z	Matejem	Filipčičem,	mag.	umetnosti

Sončna in vetrovna nedelja popoldne, ko ga pokličem in se mi na veliko veselje prijazno odzove na povabilo, da narediva eno arhitek-
tno režisersko scenografsko modno druženje. Še je januar in nekaj dni pred kulturnim praznikom, Matej Filipčič, samostojni kulturni 
delavec, pa kot režiser in scenograf v drenu na premierno gledališko predstavo La La La, ki je bila uprizorjena zadnjega januarja in s 
ponovitvami prvega, četrtega in petega februarja. Povabi me na predstavo, kjer se v gledališkem listu zagledam v vodilo: »Igralko sko-
zi odrsko pokrajino predstave vodijo glasbeni in filmski impulzi, ki v njej prebujajo utrinke njenih lastnih spominov… Kajti tudi oder 
lahko postane resnično prostrana dežela, polna pasti in nevarnosti, v kateri se, če ni dovolj pazljiva, lahko hitro izgubi.«

eno, znotraj katerega medija 
ustvarja - lahko je to film, 
glasba ali karkoli drugega.

Vam je v Ljubljani, kadar ni-
ste v gledališču, uspelo najti 
ustrezen arhitekturni milje, 
ki zadovoljuje vaš arhitek-
turni pogled?
kot sem že dejal, gledališče 
je moja osnovna dejavnost 
in način življenja. iz gledali-
šča ne morem izstopiti, spre-
mljam pa dogajanje v arhi-
tekturi. arhitektura me danes 
zanima predvsem kot odraz in 
posledica stanja in atmosfere 

v določenem prostoru. Lan-
sko leto sem bil tudi član ži-
rije mednarodnega nateča-
ja eUroPan, ki je poizkušal 
najti rešitev za revitalizaci-
jo mestnega jedra Brežic in 
vključitev prihajajoče elek-
trarne v mestni urbanizem, 
kajti situacija in propadanje 
mestnega centra je tako kot 
v veliko drugih starih mestnih 
jedrih po sloveniji zelo zaskr-
bljujoča. nekaj predlogov je 
bilo zanimivih, je pa z nate-
čaji tako kot z zakoni, stva-
ri na papirju še ne rešijo te-
žav. Mnogo volje in znanja je 
potrebno, da kvalitetne spre-
membe dejansko zaživijo v 
korist občanov. Mesto je zme-
raj obraz ljudi, ki v njem ži-
vijo, njihove kulture, organi-
zacije in nivoja odnosov ter 
komunikacij med njimi. vo-
dilni v mestu pa so neke vrste 
možgani tega obraza. in pred-
vsem od teh ljudi je odvisno, 
kaj se bo dogajalo z mestom. 
vsak sistem se sicer v določe-
nem obdobju hvali kot naj-
boljši, vendar je prav arhitek-
tura mesta tista, ki odslikava 
in dokumentira stanje duha, 
ki vlada, saj ni muha eno-
dnevnica in ostaja prisotna še 
dolgo, kot spomin posamezni-
ka, ki ga ni več. danes se to 
stanje duha žal najbolje po-
čuti v škatlastih oblikah na-
kupovalnih središč. kako zelo 
daleč od renesanse, ki je eno 
mojih najljubših zgodovinskih 
obdobij! danes je mnogo laž-
je in celo dovoljeno prostor 
degradirati, kot pa ga nato 
ponovno kultivirati. kajti za 
to so potrebni ljudje s pogu-
mom, vizijo in karizmo, taki 
pa žal ne rastejo za vsakim 
vogalom.  

Ko sem brskala za podatki o 
vašem delu, sem naletela na 
neverjetno gostoto: režija 
Matej Filipčič, scenografija 
M. F., oboje Matej Filipčič, 
kostumografija M.F., krat-
ki igrani film Matej Filipčič, 
tudi sami ste igrali v mnogih 
predstavah…
Mogoče res zveni veliko raz-
ličnih stvari, vendar lahko vse 
postavimo na skupni imeno-
valec - gledališče. vedno sle-
dim svoji intuiciji in ta me je 
v življenju peljala skozi ra-
zne faze ustvarjanja. vse iz-
kušnje so mi dale neko znanje 

in vpogled v način dela iz raz-
ličnih področij tako zunaj kot 
znotraj gledališča. tako lažje 
razumeš probleme in straho-
ve, s katerimi se na odru sre-
čuje igralec, kaj pomeni ko-
stum, ki igralcu pomaga pri 
gradnji vloge, kako pomemb-
na je scenografija kot neka-
kšno gnezdo, v katerem bo 
živela predstava. Pri delu je 
najpomembnejša disciplina, 
z njo pa pride tudi »gostota« 
dela. Bolj kot si organiziran, 
več lahko postoriš. in v gle-
dališču je disciplina zelo po-
membna, ta pa je vedno po-
sledica discipline v življenju.

Kdaj vas je gledališče tako 
zasvojilo?
verjetno ne gre za zasvoje-
nost, ampak ima vsak posa-
meznik določene preddispo-
zicije za delo, ki ga osrečuje 
in daje njegovemu življenju 
nekakšen smisel. nekateri to 
preddispozicijo ali »poslan-
stvo« začutijo zelo zgodaj in 
mu sledijo, nekateri kasneje, 
nekateri nikoli. Potrebno je 
dovolj poguma in zvestobe, 
da človek vztraja, kajti stvari 
niso vedno enostavne in lah-
ke. nasprotno, mnogokrat 
znajo biti precej težke in na-
porne. Prav gotovo brez po-
štenosti do sebe in do tiste-
ga, kar te osrečuje, ne gre. 
in v mojem primeru je to pač 
gledališče.

Česa se iz svojega gledali-
škega ustvarjanja najraje 
oziroma najpogosteje spo-
minjate? Morda iz vaših odr-
skih začetkov, morda iz za-
dnjih predstav?
najraje se zmeraj spominjam 
delovnega procesa z ekipo. 

nekajmesečne vaje in napor-
no delo te poveže z igralci in 
ostalimi ustvarjalci predstave 
skoraj v neke vrste družinski 
odnos. Ustvari se nekakšno 
paralelno življenje. rojeva-
nje idej in sestavljanje pred-
stave je zelo intimen proces, 
ki ti vtisne močne spomine 
na to obdobje. Prav gotovo 
je eden mojih najmočnejših 
spominov igralka iva Zupan-
čič, s katero sem ustvaril več 
predstav in septembra posnel 
drugi kratki film. gre za eno 
najbolj karizmatičnih igralk 
pri nas in delati z njo je zme-
raj enkratno doživetje. Je 
prava zakladnica neverjetnih 
življenjskih zgodb.

Pred petimi leti ste veliko 
gostovali tudi v tujini. Kako 
je z gostovanji danes? 
Zadnja leta ne gostujem več 
toliko kot nekoč. dejansko mi 
zmanjkuje časa za organizaci-
jo, ki je potrebna, da se go-
stovanje realizira. vendar na-
meravam z novo predstavo, 
katere premiera je bila ko-
nec januarja, ponovno zače-
ti z organizacijo gostovanj. 
v predstavi namreč igra iz-
vrstna igralka Marinka Štern 
in mislim, da nam je uspe-
lo ustvariti zelo zanimivo in 
predvsem gledljivo predsta-
vo. Je pa seveda daleč od ti-
pičnih komercialnih predstav, 
ki so danes zelo popularne, 
predvsem v kulturnih domo-
vih po vsej sloveniji. gosto-
vanja so namreč odvisna tudi 
od politike tistih, ki predstave 
odkupijo in vabijo na gostova-
nje. v današnjem času so lah-
kotne zadeve, kjer se gleda-
lec sesede v gledališki stol in 
se hihita smešnicam na odru, 
zelo popularne. sam pa že-
lim, da gledalec v predstavi 
aktivno sodeluje s svojim raz-
mišljanjem in spominom. edi-
no tako predstava pri gledalcu 
dejansko doseže svoj namen. 

Prejeli ste tudi nagrado za 
najboljši moški osebnostni 
slog za stil oblačenja… Ka-
kšen je, se spreminja, prila-
gaja?
ah, to je bilo že pred  leti. 
verjetno se spreminja, tako 
kot se človek spreminja. ve-
činoma se z leti človek obrne 
h klasiki in preverjenim stva-
rem. Pa tudi njegov življenjski 
prostor in način komuniciranja 
z okolico se spremeni. obleka 
je pomembno vizualno komu-
nikacijsko sredstvo, ki včasih 
o človeku pove več kot njego-
va biografija. Prav gotovo je 
poznavanje zakonitosti stila 
prednost v življenju, saj niko-
li ne dobimo druge priložnosti, 
da naredimo prvi vtis.

Poiščete zase tudi kdaj kaj 
na razprodajah?
redko hodim na razprodaje. 
ne maram gneče in v trgovi-
nah pravzaprav kupujem malo 
stvari. konfekcijske mere so 
namreč izven mojih propor-
cev. večino stvari si dam na-
rediti po meri, ker še vedno 
obstajajo izvrstni moški kro-

jači, ki so pravi mojstri v iz-
delavi moških oblačil. seveda 
pa določene stvari kupim tudi 
v trgovinah, vendar ne zaradi 
šifre »ugodno«, temveč, ker 
jih potrebujem ali so mi všeč. 
Če so na razprodaji, pa še to-
liko bolje!

Nasploh pa gojite popolno 
toleranco…
Popolne tolerance verjetno 
nihče nikoli ne doseže. se pa 
smatram za tolerantnega člo-
veka in verjamem v toleranco 
kot sestavni del inteligence 
in humanizma. Žal spadam v 
ogroženo vrsto, kajti človeška 
neumnost in primitivnost zna-
ta biti brezmejni. Priznam, v 
teh dveh primeri mi zna tole-
ranca popustiti. 

In - v gledališču lahko hitro 
duhovno rasteš in ga imaš ali 
nimaš v srcu…
duhovna rast sta danes zelo 
popularni in privlačni besedi, 
mnogokrat zlorabljeni in ima-
ta zato lahko rahlo negativen  
prizvok. res je, človek potre-
buje »srce« in to, kar nosi v 
njem, diktira njegovo takoi-
menovano duhovno rast. vča-
sih ga lahko pri tem tudi za-
vira. Pomembna je intuicija, 
katere stvari v srcu negovati 
in katere ne. gledališče je ve-
lik del mojega srca,  ki upam, 
da bo še dolgo raslo z mano.
 
Kako je biti, kako je živeti kot 
samostojni kulturni delavec?
ne pritožujem se, ta način 
življenja sem si sam izbral. 
omogoča mi, da živim in de-
lam kot mislim, da je prav. da 
nosim odgovornost do sebe in 
se ukvarjam s stvarmi, na ka-
tere se spoznam, me veseli-
jo in mi dajejo smisel. Je vse 
prej kot enostaven, vendar je 
to način življenja in dela, ki te 
nauči neodvisnosti, preživetja 
in discipline. v takem življe-
nju se delavnik nikoli ne kon-
ča in nikoli ne veš, kaj ti pri-
nese jutri. kaj, če sploh, boš 
delal naslednje mesece. vse-
kakor to ni poklic za ljudi, ki 
iščejo varnost v sistemu. Pri 
nas ni plačanih dopustov, tri-
najste plače, regresa, bolniške 
in podobnih stvari. vendar pa 
obstajajo druge stvari, ki od-
tehtajo vse to. to so trenut-
ki spoznanj in občutij, ki jih 
ustvarjalno delo nosi v sebi in 
se sprostijo ob premieriah.

Vaša misel ob slovenskem 
kulturnem prazniku?
seveda bi ob tem prazniku 
vsem bralcem čestital. kul-
turni praznik je zame naš naj-
pomembnejši praznik. Brez 
narodne kulture do naših dru-
gih pomembnih praznikov ne 
bi niti prišli, kar danes mar-
sikdo rad pozabi. Posebne mi-
sli nimam, prej željo, da se 
kultura posameznika danes 
ne bi izgubila nekje med po-
licami nakupovalnih središč. 
kajti edino, kar nam je lastno 
in neodtujivo, je naša identi-
teta, to pa determinira tudi 
naša kultura. 

Natja Jenko Sunčič

ob slovenskem kulturnem pra-
zniku 8. februarju in mesecu 
kulturnih doživetij v valvasorjevi 
knjižnici krško pripravljamo:

13. februar ob 19 uri v avli 
osrednje knjižnice v Krškem
MESTO BESED

v sodelovanju s pesnico in nagra-
jenko za najboljši literarni prve-
nec Stanko Hrastelj smo obliko-
vali splet literarnih večerov, v 
katerih se bo pogovarjala s posa-
vskimi in slovenskimi literarnimi 
ustvarjalci. večeri so namenjeni 
prepletanju literarne, glasbene 
in likovne ustvarjalnosti ter po-
pularizaciji slovenske pisane be-
sede. v prvem večeru bomo go-
stili dobitnico Jenkove nagrade 
in nagrade Prešernovega skla-
da Majo Vidmar ter novinarko in 
pesnico Tamaro Vonta. glasbe-
no obogatitev večera bo prispe-
vala glasbena šola krško.

Od 12., 14. in 16. februar med 
12. in 17. uro - osrednja knji-
žnica v Krškem
VODENI OGLEDI KAPUCIN-
SKE KNJIŽNICE

velikokrat na oglede potujemo v 
daljne kraje, redko pa se zave-
mo, da tudi v domačem hranimo 
skrite zaklade preteklih obdobij. 
Zato vas vabimo, da tokrat po-
stanete turist v krškem in pri-
dete v krško osrednjo knjižnico, 
kjer so vam na voljo knjižničarke 
in knjižničarji, ki vas bodo pope-
ljali skozi stoletja knjižnih zakla-
dov krške kapucinske knjižnice.

12. in 15. februar - izposojeva-
lišče Senovo
BREZPLAČEN VPIS NA IZ-
POSOJEVALIŠČU SENOVO

naše izposojevališče na senovem 
bo zakoračilo že v tretje leto de-
lovanja, v tem obdobju se je 
uspešno vključilo v življenje kra-
ja, pridobilo kar nekaj novih knji-
žnih moljev in ponudilo nove sto-
ritve za uporabnike. Če še niste 
spoznali izposojevališča senovo, 
njegove knjižne zbirke in prija-
znih knjižničark, vas vabimo, da 
nas obiščete 12. ali 15. februar-
ja med 12. in 18. uro in se brez-
plačno vpišete v knjižnico.

Od 15. februarja dalje ob četrt-
kih med 9. in 11. uro - osrednja 
knjižnica v Krškem  
RAČUNALNIŠKE DELAVNI-
CE ZA STAREJŠE

računalnik, ki nas danes spre-
mlja skoraj na vsakem koraku, 
za marsikoga še vedno pomeni 
nepremostljivo oviro pri komuni-
ciranju s prijatelji, sorodniki, pri 
pisanju pisem, pesmi in iskanju 
po svetovnem spletu, zato smo 
se odločili, da vam ponudimo in-
dividualno spoznavanje osnovnih 
računalniških znanj. 

OTROCI…

tudi na otroke nismo pozabili. Še 
vedno ste vabljeni na pravljične 
urice v krško ob ponedeljkih ob 
17. uri, na izposojevališče kosta-
njevica na krki ob torkih ob 17. 
uri in na senovo ob četrtkih ob 
17. uri. Z vami oživijo pravljič-
ni junaki. 

AKCIJA »MOJA NAJ KNJIGA«

kdo so tisti junaki, ki živijo v 
otroški domišljiji, ki izvablja-
jo salve smeha ali potoke solza? 
tudi knjižničarji smo radovedni, 
zato bo v februarju potekalo gla-
sovanje za MoJo naJ knJigo po 
izboru naših malih bralcev. ob 
zaključku glasovanja vas čaka 
presenečenje.  

Prijazno vabljeni v knjižnico 
znanja in doživetij!
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Kolumna

Mati naša vsakdanja.
Na običajno mesto poleg Svetega 
pisma položim Njegove Poezije. Leto 
je naredilo še en svoj krog, od osmega 
do osmega februarja. Mora, ki se mi 
odlušči v trebuhu, se razleze gor, v 
glavo, kjer se rojevajo misli in je za 
medicino še tabula rasa. Aha, daj že, 
pripni misli z besedami, si zapovem.

V slovenski svet je kultura spet prekljuvala svojo lupinico. 
Z nekaterimi poglabljanji o materi kulturi in o slovenskem 
kulturnem prazniku, edinem v svetovnem obsegu. Se kisam, ko 
nekateri narodovi primerki še vedno skoraj pojma nimajo, kaj 
naj bi ta praznični dan pomenil. Poleg še nekajkratnih razprav 
o morbidnosti, da je slovenski kulturni praznik ustoličen na 
dan slovesa največjega slovenskega pesnika dr. Franceta 
Prešerna. Kopitarjem v tolažbo, da se z nekaterimi folklorami 
prebuja tudi pesnikov rojstni dan, tretji december. Pa napotek 
v potapljanje, da je rojstvo še popolnoma nepopisan list, a ko 
mineš, pustiš za sabo dediščino. Dr. France jo je nedvomno /
za/pustil –  prosta razlaga po dr. Ivanki Počkar. Če bi iz 
njegovega pesniškega opusa ostala narodu – in svetu - samo 
Zdravljica, ima praznik vse neomajne temelje za čvrste 
spominske trenutke. Ampak v osnovi je vse skupaj /p/ostalo 
ena sama lajna – masovnih prireditev, odličja skupinam in 
posameznikom, zakulisne zavisti, začinjene s hinavščino, 
prepričanja o lastnih, komaj komu dosegljivih, samopodobah. 
In komaj kakšen spomin na ostale slovenske pesnike in 
pisatelje. In na omiko, kar kultura v svoji osnovi je.

Biti in postati pesnik ali pisatelj? Ni kar tako in ni lahko. 
Za »biti« je bržkone dala preddispozicijo posamezniku mati 
narava, za »postati« pa najbrž odigra glavno vlogo volja 
taistega posameznika. Da ubesedi… V trenutku navdiha, 
ko je pišoči globoko v sebi in s svetom, ki mu dela gube, ga v 
duhu upogiba, ga dela upornika in kdaj okoli ustnic zariše še 
veselje. Izpostavila sem pisno besedo, ker mi je ta najbližja, se ji 
posvečam in zato, ker je vedno bolj zanemarjena, obrcana, ker 
ji je odvzeta pomembnost in se ji vse češče odteguje poudarek. 
Tudi zato, ker se je na pišoče zalepil omalovažujoči vzdevek 
»pisuni« in nenazadnje zato, ker je slovenski kulturni praznik 
spominski dan na našega največjega pesnika. Ki je obvladal 
svojo pisno obrt. Jo v kovanju črtal in pilil in iskal žlahtnejšo 
igro besed. S tem »pisunjenjem« sem sedaj najbrž že model 
za odstrel, ker na prvo sončno packo delam ovinek okoli vseh 
drugih in mnogih izrazov. A takoj povem, da bi bilo naše 
življenje strahotno pusto brez glasbe, iger, slik, plesa, pesmi… 
Brez vseh, ki kakorkoli svojo empatičnost tkejo v lastno 
rahločutno zgodbo. Naj si bo nežna ali bojevita… Kakršnakoli, 
le  sredstva povedi so različna. Zaradi danih talentov in volje 
in vztrajnosti, kako dovršeno želi kdo komu kaj sporočiti. In 
da bi ob tem čim manjkrat slišali in videli absolutiste z zviška 
pogledi. Kar preprosto povedano pomeni – »edino jaz, potem 
dolgo nič in šele nato nekaj cepetavčkov za menoj«.
Kar je postalo v kulturi ustaljena arhitektura. Model. Slika.

Ko to pisano žlahtnost izrazov spremljam že vrsto let, se ob 
njej naslajam in polnim, mi je bil veliko prevečkrat ponujen 
vpogled v zakulisja. Po pogledu in posluhu iz parterja, kako 
dobro so to naredili ali denimo, kako lepo mu/ji/jima/jim je 
»kultura« uspela. Ne služi kaj dosti, če iz sedeža v parterju veš, 
da še tako izvrsten mentor s svojim mentorstvom ne bo imel kaj 
početi, če ne bo imel ustvarjalcev v orkestru. Če ne bo upošteval 
njihovega časa, volje, ljubezni in njihove prizadevnosti, če, in 
bo absolutist prepričan, da se vse lepo za uho in oko zgodi zgolj 
zaradi njega samega. In bo v imenu ljubezni do kulture od 
skupine zahteval še enormno /iz/plačilo. 

Se vprašam, ali večinski del kulturoljubcev kulturo dela iz 
zaresne predanosti do nje in/ali drugi – mojstri -  iz golega 
oderuškega profita? Ali, ko enakovredna »igralca«, vsak na 
svojem področju, zastavita skupni projekt, ga izpeljeta in z 
njim dosežeta odmevno priznanje. Ampak, kaj vse to v epilogu 
pomeni, ko enakovredni enakovrednega poniža, ga miselno in 
fizično odrine, in se ga togoten odkriža s klošarjevim drobižem? 
A projekt bi ne stekel brez začetnega »harmoničnega« 
obojestranskega dogovora in sodelovanja. Naj na klin te 
ljubiteljsko/ profesionalne kulturne lestvice obesim še kreaturo, 
ki ji uspe vse svoje umetniške talente negovati v službenem 
roku. Prosim lepo, kako more danes komu tako lepo pasti sekira 
v med?  Se mi od lanskega občinskega praznika še kar naprej 
toži, ko je brežiška gimnazija v okvir in počastitev praznika 
pripravila likovno razstavo co-scene. Od vseh veljakov ni bilo 
na otvoritvi nikogar niti za vzorec, pa nobenega občana, in sem 
od vseh mogočih bližnjih in malo daljnih medijev samevala! Ni 
bilo papice in zalivanja, ali kaj…?!

Kar je še zdaleč neizčrpano spolzko polje srčne kulture. 
Kreature so na tem mestu seveda ostale brez pritiklin, kot so 
emši, davčne in imena s priimki, ker mi etika in srčna kultura 
ne dovoljujeta izdati svojih vez in poznanstev.
Ampak, vsi smo mi božji otroci, mar ne?! 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

v uvodnem delu občnega zbo-
ra so žene - kmetice, ki pod 
okriljem društva delujejo v 
sedmih aktivih žena, prisluh-
nile predavanju dr. Bojane 
Bah, ki je prisotne seznani-
la z oblikami, pojavi in spre-
mljajočimi simptomi depre-
sivnih obolenj in demence, v 
nadaljevanju pa so se članice 
seznanile s poročilom o delu 
v minulem letu, z načrti dela 
v letošnjem letu ter  izvedle 
volitve. Po dobrih šestnajstih 
letih vodenja društva kmetic 
krško je namreč s te funkci-
je odstopila Nuška Abram, ki 
kot občanka občine kostanje-
vica na krki oziroma kot čla-
nica kostanjeviškega aktiva 
kmečkih žena Pod gorjanci 
ne more več voditi društva, 
ki deluje in združuje žene 
kmetice iz območja občine 
krško. kljub temu pa bo po 
besedah abramove vsaj zaen-

Kmetice	z	novim	vodstvom
KRŠKO – V hotelu Pacifik se je v petek, 26. januarja, na občnem zboru sestalo 
okoli dvesto članic Društva kmetic Krško, na katerem je dolgoletna predsedni-
ca Nuška Abram predala vodenje društva novoizvoljeni predsednici Olgi Vintar. 

krat ali do drugačnega načina 
delovanja, kostanjeviški ak-
tiv Pod gorjanci ostaja v kr-

škem društvu. Z minulim de-
lom je zadovoljna, predvsem 
pa jo veseli, da imajo v svo-
jih vrstah vedno večje število 
mladih žena kmetic. Za me-
sto predsednice so tako čla-
nice društva izvolile 45-le-
tno Olgo Vintar z dobrave pri 

Podbočju, druga kandidatka, 
ki je dobila slabih deset gla-
sov manj, Marica Božičnik 
s senovega, pa je sprejela 
mesto podpredsednice. Z že 
utečenim delom po aktivih, 
z organizacijo izobraževal-
nih tečajev in ekskurzijami 
ter s sodelovanjem na raz-
ličnih prireditvah, razstavah 
in sejmih, namerava nada-
ljevati tudi vintarjeva. Med 
drugim bodo v jesenskih me-
secih organizator tradicional-
nega srečanja žena kmetic 
iz Posavja. na občnem zbo-
ru pa so podali tudi poroči-
lo o zaključeni akciji zbiranja 
sredstev za socialno ogrože-
no družino, ki jo organizirajo 
vsako leto, in sicer so člani-
ce društva zbrale 120 evrov, 
ki jih bodo namenile družini z 
območja krškega polja. 

Bojana Mavsar

Olga Vintar

ocenjena vrednost nove šole 
znaša 3,42 mio evrov (810, 4 
mio sit), od tega občina Bre-
žice skupaj s krajevno skupno-

stjo zagotavlja 2,32 mio evrov 
(555,4 mio sit), šolsko ministr-
stvo pa 1,06 mio evrov (255,1 
mio sit). Predsednik krajevne 
skupnosti Bizeljsko Franci Ke-
lher pravi, da ob petletnemu 
plačilu investicije 15-odsto-
tni delež za krajevno skupnost 
predstavlja veliko obremeni-
tev. kljub temu se spopadajo z 
asfaltacijo cest, vzdrževanjem 
vodovoda in letos pri svetem 
vidu predvidevajo še graditev 

Bizeljska	šola	že	dobiva	
vidne	obrise
BIZELJSKO – Tri četrt gradbenih del na tukajšnji novi osnovni šoli je opravljenih. Objekt dobiva končno podobo, 
močno bo spremenjena tudi njegova okolica. Šola mora biti dokončana do julija, z novim šolskim letom pa že v 
uporabi. Kot zagotavljajo investitorji in izvajalci, dela potekajo v roku. Izbran je že prvi dobavitelj opreme.  

vmesnega vodohrana. 
izvajalec del je podjetje WtC 
& ing kojič, d.o.o. iz Brežic. 
direktor Boštjan Kojič pra-

vi, da so opravili s 75 odstot-
ki gradbenih del. Za izgradnjo 
ostaja še zadnja plošča, stre-
ha ter približno polovica sten 
v mansardi. okoli 30 delavcev 
opravlja tesarska in beton-
ska dela, z marcem bodo sku-
paj s koP d.d. Brežice, s kate-
rim imajo pogodbo o skupnem 
sodelovanju, začeli krovska 
dela. delavci koP-a so v teh 
dneh pričeli z urejanjem zu-
nanje infrastrukture (kanali-

zacije, vodovoda, čistilne na-
prave). kot še pravi kojič, jim 
gre mila zima v prid. dela so 
začeli sredi septembra, že pri 
temeljenju objekta pa so iz-
gubili skoraj tri tedne, ker so 
tla imela manjšo nosilnost od 
pričakovane. strokovni nadzor 
opravlja savaprojekt, d.d. iz 
krškega. 
tudi vodja pristojnega oddelka 
na občini Brežice Anica Hri-
bar je zagotovila, da dela za-
enkrat izvajajo po terminskem 
planu. do julija bodo zgrajeni 
vsi prostori za potrebe osnov-
ne šole in vrtca, brez telova-
dnice. od dobaviteljev opre-
me je že izbran dobavitelj za 
kuhinjsko opremo - podjetje 
tomaž Puc, s.p. iz Hotedršice. 
Postopki za izbor dobaviteljev 
ostale opreme bodo izpeljani 
spomladi letos. 
s septembrom naj bi šola 
sprejela okoli 145 učencev in 
dva oddelka vrtca. ravnate-
ljica Metka Kržan pravi, da 
je zdaj delo oteženo, saj po-
teka na štirih lokacijah. vrtec 
je v kraju v kmečkem turizmu, 
prvi trije razredi so prav tako 
doma v nekdanji stari šoli, 
kjer je sedež krajevne sku-
pnosti. Četrtošolci se vozijo v 
kapele, ostali v dobovo, ki je 

oddaljena 15 km. Zato vožnja 
učencem dnevno vzame od 
ure in pol do dve uri. kar se-

veda predstavlja obremenitev, 
čeprav kot pravi ravnateljica, 
so se učenci in kolektiv že na-
vadili in so zadovoljni. Učenci 
v dobovi pogrešajo igrišče, na 
Bizeljskem pa telovadnico na-
domeščajo z igriščem in spre-
hodi, v marcu bodo izvedli še 
plavalni tečaj. 
kot pravi kržanova, se ozira-
jo na gradbišče in se veselijo 
1. septembra, ko bodo vsi spet 
skupaj. Učilnice na predmetni 
stopnji bodo končno primerno 
opremljene, veselijo se knji-
žnice in računalniške učilni-
ce, za računalnike šola varču-
je sama. ob vprašanju glede 
telovadnice, pa pravi, da je 
to žalostna zgodba. verjame, 
da bodo obnovljene vsaj sa-
nitarije, okna in streha, sicer 
kot pravi, bo objekt inšpekcij-
ska služba le zaprla. Upa tudi, 
da bodo čim prej na vrsti za 
novo. računajo na preplasti-
tev šolskega igrišča in si zara-
di odličnih športnih dosežkov 
učencev prizadevajo za atlet-
sko stezo. ravnateljica ob tem 
upa in želi, da bi mlade druži-
ne ostajale na Bizeljskem, saj 
bodo pogoji za kakovostno iz-
obraževanje odlični. 

Suzana Vahtarič

Metka Kržan

Gradbišče OŠ Bizeljsko



Posavski obzornik - leto Xi, številka 3, petek, 9. 2. 2007 5IZ NAŠIH KRAJEV

UPOKOJENCI PRI ŽUPANU - Župan občine Krško Franc 
Bogovič je 24. januarja v kristalni dvorani hotela Pacific 
v Krškem pripravil sprejem za upokojene delavce občinske 
uprave, ki se ga je udeležilo okoli 50 povabljenih. Bogovič 
jim je predstavil dogodke in projekte v občini, ki so 
zaznamovali leto 2006, pa tudi načrte za tekoče leto. 
Udeleženci srečanja pa so županu  glede tega zastavili vrsto 
vprašanj in dokazali, da tudi v pokoju budno spremljajo 
lokalno dogajanje. Sprejem, ki ga je župan pripravil 
drugo leto zapored, je bil seveda v prvi vrsti namenjen 
bolj sproščenemu druženju in pogovoru ob hrani in pijači, 
udeležence pa so z nekaj recitacijami in zapetimi pesmimi 
presenetili tudi člani Kulturnega društva Grič. P.P.

DOBRODELNI KONCERT V KOPRIVNICI - V osnovni šoli 
Koprivnica so 27. januarja pripravili dobrodelni koncert, 
na katerem so zbirali denar za izboljšanje kvalitete dela v 
vrtcu in v šoli. Med nastopajočimi so bili otroci iz vrtca in 
osnovnošolci (na fotografiji), evropski prvak na diatonični 
harmoniki Janez Lekše, Joži Bogolin na marimbi, Trio 
Planika, Mlade Stražanke in vaški harmonikarji, pripravili 
pa so tudi prodajno razstavo likovnih in drugih izdelkov 
učencev in vrtičkarjev.  P.P., foto: Jože Macur

KD GRIČ V VELIKEM PODLOGU - V dvorani v Velikem 
Podlogu sta 28. januarja glasbeno literarno prireditev z 
naslovom “Pa se sliš'” pripravila Kulturno društvo Grič 
Krško in Krajevna skupnost Veliki Podlog. Nastopali so 
Trio Planika, pevke Slavica Jarkovič, Anamarija Capl in 
Anja Radkovič, Mateja Felicijan in Sergeja Bogovič, pevski 
kvartet Fantje z Brezovske Gore (na fotografiji), citrarka 
Tanja Lekše ter harmonikarji Luka Kerin, Miha Žarn in 
Luka Barbič.  P.P., foto: Mirko Mežič

PRESENEČENJE ZA MONIKO – V prvih dneh novega leta je 
Rebeka Dremelj z obiskom na domu v Podsredi prijetno 
presenetila Moniko Planinc. Ne glede na to, da je v primerjavi 
z vrstniki 23-letna Monika prikrajšana za mnoge radosti, 
predvsem pa za gibalne zmožnosti, saj je že od rojstva 
obolela od cerebralne paralize, je prav prikupna, simpatična 
in še kako zvedava mladenka, ki sledi vsem dogajanjem, 
tudi tistim na modni pisti in v svetu zabavne glasbe. Zato je 
nepričakovani Rebekin obisk za Moniko pomenil toliko večjo 
radost, še sploh, ker je ta potekal ob prijetnem vzdušju in ob 
sproščenem klepetu, ki si ga bo Monika nedvomno vtisnila v 
spomin kot enega najlepših doživetij  in presenečenj v sicer 
bolj enoličnih prazničnih dneh. B.M.

BrestaniCa - v soboto, 3. 
februarja, je v osnovni šoli 
adama Bohoriča Brestanica 
potekal dan šole, ki je bil za-
znamovan z mislimi Plehano-
va: »Z besedo predaja človek 
človeku svoje misli, z ume-
tnostjo pa ljudje drug druge-
mu predajajo svoja čustva«. 
tema, ki so jo učenci obrav-
navali na delavnicah, je bila 
predstavitev poklicev v kultu-
ri. te so vodili kulturni ustvar-
jalci iz domačega okolja, in 
sicer režiser Damjan Kozo-
le, igralca Olga Kacjan in 
Slavko Cerjak, pisatelj Želj-
ko Kozinc, plesalec Sebasti-
jan Vodlan, glasbeno pravlji-
co so sestavljali z Elizabeto 
Križanić, na kitaro so se učili 
z Jeleno Vuković, glasbila pa 
uglaševali z Jankom Avsena-
kom. Z Jankom Volčanškom 
so se učili petja, baletne ko-
rake pa so vadili z Ano Vlaisa-
vljević. spoznali so tudi več 
tehnik risanja z Jožetom Ma-
rinčem, Matejo Kavčič, Aloj-
zem Koncem ter Rajkom 
Čubrom, kiparili z Vladimi-
ro Štoviček, Olga Pompe je 
vodila delavnico za masker-
ja, kostumografijo pa jim je 
predstavila Ina Čebular. Sil-
van Omerzu jih je popeljal 
v svet lutk, fotografijo pa jim 
je približala Sonja Kralj. Za-
ključno predstavitev je vodi-
la Bernarda Žarn, v velikem 
številu pa so si jo ogledali 
tudi starši. 

M. K. M.

Kruh	si	služijo	v	
kulturi

direktorica zavoda vrbov Log 
Bernardko Zorko je v uvo-
du predstavila Zgodbe krške-
ga gričevja kot primer razvoja 
povezane turistične ponud-
be. ob tem se je z miselnimi 
in slikovnimi vzorci, ki so bili 
predvajani na platno, spreho-
dila po bližnjih gričih, se do-
taknila zgodb, ki so povezane 
z ajdovsko jamo ter predstavi-
la različne šege iz preteklosti. 
v razmislek pa ponudila nekaj 
primerov, ki bi jih bilo potreb-
no promovirati ter dogradi-
ti zgodbe – o cvičku in sremi-
čanu, o valvasorju, kmečkih 
uporih ali pa celo o avtohtonih 
živalskih pasmah kot sta npr. 
prašič in konj. Prisotne je na-
govorila tudi podžupanja Ana 
Nuša Somrak, ki se je dota-
knila že dorečenega dejstva, 
da smo turizem ljudje in do-
dala, da se v krški občini tru-
dijo skrbeti tudi za razvoj tu-
rizma. Mag. Jože Knez, ki je 
vodja oddelka za gospodarske 
dejavnosti občine krško, pa je 
v nadaljevanju govoril o pove-
zavi turističnih subjektov in 

Zvezdice	in	črne	pike	
posavskega	turizma
KRŠKO – V sredo, 31. januarja, je v organizaciji Zavoda Vrbov Log potekala v 
krški Dvorani v parku problemska konferenca 13 zvezdic ali 13 črnih pik za 
turizem v Posavju. Udeležba je pokazala, da je tematika zanimiva, saj se je 
zbralo veliko število tistih, ki so na kakršenkoli način povezani s turizmom v 
Posavju pa tudi v širšem slovenskem prostoru.

podpori občine za skupno raz-
poznavnost krškega ter Posav-
ja. Zaključil pa je z besedami, 
da bo nadaljnji razvoj turiz-
ma vsekakor bolj jasno začr-
tala strategija turizma, ki je v 
pripravi. Dominik S. Černjak 
iz slovenske turistične zveze 
je predstavil temo turistična 
društva – stičišče turističnih 
dogajanj v krajevnem okolju 
in med drugim navedel, da je 
v sloveniji registriranih 616 tu-
rističnih društev, ki vključuje-
jo približno 200.000 ljudi ter 
s svojim entuziazmom skrbi-
jo za lepšo kvaliteto življenja. 
Zlatko Križan je s 13 zvezdi-
cami in 13 črnimi pikami tu-
rizma v Posavju orisal vizijo 
prihodnosti turizma, ki je ne-
povezano razpršena in nekako 
nima realnih ciljev. v prispo-
dobi se je naslonil na imitaci-
jo in dodal, da še ni inovacija. 
na podoben način je podkrepil 
tudi ostale t. i. črne pike tu-
rizma. dr. Rok Ovsenik iz  slo-
venske turistične organizacije 
pa je spregovoril o eko stan-
dardih ter etno turizmu v slo-

veniji, o finančnih vzpodbudah 
v prihodnje za male turistične 
subjekte pa Darko Sajko iz di-
rektorata za turizem, ki je ka-
rikiral izjavo slovenec sloven-
cu slovenec in opozoril, kako 
nevoščljivi in privoščljivi smo 
si med sabo. turizem in oko-
lje je predstavila Jelka Trši-
nar, svetovni popotnik Miran 
Šubelj Sagmeister pa je kari-
kirano govoril o kmečkem tu-
rizmu ter velikih problemih 
pri nastanitvah na podeželju. 
svoje referate, ki so vezani na 
prihodnost krškega turizma, 
so predstavili predstavnica 
rra Posavje Morana Polovič, 
s Podjetniškega centra krško 
pa Franc Češnovar in Lea-Ma-
rija Colarič-Jakše. Udeležen-
ci pa so se med odmori lahko 
krepčali z domačimi dobrota-
mi, med katerimi je vsekakor 
omembe vredna ocvirkova po-
tepačka in se dogovarjali, da 
se bodo ob letu ponovno sre-
čali ter poskušali ugotoviti, na 
kako plodna tla je padla leto-
šnja problemska konferenca o 
turizmu.  M. Kalčič M.

senovo – v četrtek, 1. februarja, je senovska gledališka skupi-
na na domačem odru zaigrala krstno izvedbo gledališkega dela 
Zveze in partnerstva. Številno občinstvo je dodobra napolnilo 
dvorano in se z navdušenjem odzivalo na igro uigrane gledali-
ške ekipe. Lahkotno komedijo je napisal Tone Partljič, ki je bil 

prav tako med gledalci, režirala jo je Boža Ojsteršek, odrske 
like pa so uprizorili Slava Petrovič kot olga, Aleksandra Ma-
cur kot čistilka Marija, Mojca Gorenc kot sestrična saška, Da-
vid Radej kot Peter Jošt, Tone Petrovič kot andrej suhi in Er-
nest Breznikar kot Franček ter vsestranska Rebeka Dremelj 
kot Maša, ki so jo prišli spodbujat tudi nekateri znani slovenski 
estradniki, med njimi Saša Lendero in Jan Plestenjak. Uspe-
lo predstavo so gledališčniki z obiskovalci v avli doma zalili s 
šampanjcem ter se posladkali s sočnimi jagodami ter se v mi-
slih že pripravili na sobotno reprizo, ki je bila prav tako v do-
mačem kraju. M.K.M.

Senovske	Zveze	in	partnerstva

Senovski gledališčniki med predstavo

FAŠJENK – DOBOVA 2007
16. do 22. 2. 2007

deveti mednarodni karneval
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Stroški delovanja lokalnega partnerstva
okvirni načrt porabe sredstev za tekoče leto je sprejel vod-
stveni odbor na svoji prvi seji. stroški delovanja lokalnega par-
tnerstva zajemajo stroške delovanja vodstvenega odbora, taj-
niške in druge administrativne stroške, stroške izdelave s strani 
vodstvenega odbora zahtevane in obravnavane dokumentacije 
(poleg neodvisnih študij, svetovanj in preverjanj), stroške ko-
munikacijskih in informativnih dejavnosti ter stroške dela va-
bljenih poročevalcev in recenzentov na izvedbe predstavitev 
in okroglih miz. 

v letu 2006 je bilo za stroške delovanja vodstvenega odbo-
ra, torej za sejnine in druge z udeležbo na sejah povezane 
stroške, porabljenih 2,220 milijona tolarjev. Za delo tajništva 
lokalnega partnerstva, ki razen dela tajnika vključuje tudi 
najem in vzdrževanje prostorov, je bilo porabljenih 2,473 mi-
lijona tolarjev. Za nabavo osnovne opreme, kot na primer ra-
čunalnik, fotokopirni stroj, projektor, ter za druge materialne 
stroške pa 2,419 milijona tolarjev. 

ker je glavni namen lokalnega partnerstva omogočiti učinko-
vito komunikacijo med partnerji, še zlasti občanom omogo-
čiti pridobivanje informacij in sodelovanje v procesu odloča-
nja glede izbora lokacije za odlagališče nsrao, je bilo največ 
sredstev porabljenih prav za komunikacijske dejavnosti: 4,144 
milijona tolarjev. tu so zajeti stroški za tehnično izvedbo niza 
strokovnih predavanj, za vzpostavitev spletne strani lokalne-
ga partnerstva, za razdelitev zgibank programa Zora vsem go-
spodinjstvom, za objave v lokalnih medijih, za udeležbo pred-
stavnikov lokalnega partnerstva na mednarodnem projektu 
CarL ter za podporo nekaterim društvom v občini. nadalj-
nja 2,174 milijona tolarjev so stali: raziskava javnega mne-
nja v občini glede iskanja lokacije za odlagališče (480 tisoč to-
larjev) ter ostalo neposredni stroški strokovnjakov za izvedbo 
omenjenih strokovnih predavanj. ogledi Centralnega skladišča 
rao in razstave o ravnanju z rao v Brinju pri Ljubljani za sku-
pine občanov so stali nadaljnjih 383 tisoč tolarjev.

iz sredstev, namenjenih delovanju lokalnega partnerstva, je 5 

Poraba	sredstev	Lokalnega	
partnerstva	Brežice	v	2006
Za delovanje lokalnega partnerstva Brežice je bilo v letu 
2006 namenjenih 20 milijonov tolarjev ter za neodvisne štu-
dije, svetovanja in preverjanja v zvezi z umeščanjem odla-
gališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (nsrao) še 
10 milijonov tolarjev. v celem letu 2006 je bilo za delovanje 
lokalnega partnerstva porabljenih 13,813 milijona tolarjev, 
za neodvisne študije pa 3,3 milijona tolarjev. 

Delovanje LP (sredstva za 2006: 20 mio tolarjev)

delovanje vodstvenega odbora 2,220    

tajniška administracijska dela 2,473    

oprema in materialni stroški 2,419    

komunikacijske dejavnosti 4,144    

strokovne predstavitve 2,174    

ogled Csrao in razstave 383    

skupaj 13,813    

Rezervacija za odbor Dečno selo 5,000 

Raziskave (sredstva za 2006: 10 mio tolarjev)

študija o domnevnih odpadkih v rudniku v 
dečnem selu 700.000 700    

študija o pojavnosti raka 1,851    

meritve radioaktivnosti v poljščinah 750    

skupaj 3,301    

v sloveniji je za koordina-
cijo in izvajanje programov 
vseživljenjskega učenja za-
dolžen Center za mobilnost 
in evropske programe izo-

braževanja in usposabljanja 
(CMePiUs), v Posavju pa mu 
pri tem pomagata regional-
na razvojna agencija (rra) 
in Zavod za podjetništvo in 
turizem (ZPt) Brežice. Pro-
gram vseživljenjsko učenje 
je sestavljen iz štirih sek-
torskih programov: Comeni-
us za šolsko izobraževanje, 

Več	udeležencev	iz	Posavja	
v	izobraževalne	projekte	
mobilnosti
KRŠKO, POSAVJE - Posavci smo se do sedaj zelo malo vključevali v projekte 
mobilnosti v okviru programa Vseživljenjsko učenje, ki ga finančno podpira 
Evropska unija. Morda bo zanimanja za tovrstno izobraževanje več po pred-
stavitvi, ki je v četrtek, 1. februarja, potekala v prostorih Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje v Krškem.

erasmus za višje in visoko 
šolstvo, grundtvig za izo-
braževanje odraslih, tokra-
tna predstavitev pa je bila 
namnjena programu Leo-

nardo da vinci, ki je name-
njen poklicnemu in stro-
kovnemu izobraževanju in 
usposabljanju. vanj se lahko 
vključujejo dijaki, mladi de-
lavci, diplomanti, brezposel-
ni, mentorji, učitelji in vsi, 
ki skrbijo za poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje. 
glavni kriterij pri izboru pro-

jektov, ki bodo deležni pod-
pore, je mednarodna kom-
ponenta, sodelujočim pa je 
na voljo kar 31 držav, poleg 
članic evropske unije še čla-
nice eFte in turčija. gre si-
cer za že utečene programe, 
ki se izvajajo že 15 let in sto-
pajo v 3. generacijo, rok za 
prijavo pa je 30. marec.

v sloveniji je lani v okviru 
70 projektov v programu Le-
onardo da vinci sodelovalo 
500 udeležencev, vendar je 
bilo med njimi le malo Po-
savcev, zato želijo v rra Po-
savje in ZPt Brežice spodbu-
diti potencialne prijavitelje, 
predvsem podjetja in šole, 
da izkoristijo to priložnost 
za usposabljanje in izobra-
ževanje ter dajo potreben 
poudarek vseživljenjskemu 
učenju, o katerem sicer ve-
liko govorimo. spodbujanje 
izobraževanja je tudi po-
membna komponenta pri do-
seganju pomembnega cilja 
evropske unije – do leta 2010 
naj bi evropa namreč posta-
la najmočnejše gospodarstvo 
na svetu. 

P. Pavlovič

Predstavitev so vodili v. d. direktorice ZPT Brežice 
Nataša Šerbec, svetovalka za razvoj človeških virov na 
RRA Posavje Nataša Šterban Bezjak in Borut Korada iz 
CMEPIUS-a.

milijonov tolarjev rezerviranih tudi za dejavnosti odbora deč-
no selo, ki deluje od decembra lani.

Stroški neodvisnih študij, svetovanj in preverjanj
od 10 milijonov tolarjev, namenjenih za neodvisne študije, 
svetovanja in preverjanja, je bilo za tri študije, ki jih je na-
ročilo lokalno partnerstvo Brežice, porabljenih 3,301 milijo-
na tolarjev. Študija o domnevnih odpadkih v rudniku v dečnem 
selu je stala 700 tisoč tolarjev, o pojavnosti raka v občini Bre-
žice1,851 milijona tolarjev ter meritve radioaktivnosti v polj-
ščinah in sadju iz brežiške občine 750 tisoč tolarjev

PREGLED STROŠKOV LOKALNEGA PARTNERSTVA BREŽICE 
V 2006 (v mio tolarjev)

Vodstveni odbor 
LOKALNO PARTNERSTVO BREŽICE

zanj Stane Preskar, predsednik

Lokalno	partnerstvo	v	Krškem

Pridobivanje	in	raba	nadomestil	
zaradi	prisotnosti	jedrskega	
objekta
Občina Krško je konec januarja organizirala javno predstavitev in javno razpravo na temo 
pridobivanja in rabe nadomestil, ki so se je udeležili člani lokalnega partnerstva, občanke in 
občani Krškega, občinski svetniki in predstavniki krajevnih skupnosti. Prav na delavnicah lo-
kalnega partnerstva je bil namreč že večkrat izražen interes, da Občina Krško predstavi po-
datke in odpre razpravo o finančnih vprašanjih, povezanih z nadomestili. 
V prvem delu predstavitve je župan Občine Krško Franc Bogovič predstavil ugotovitve iz ce-
lovite analize pridobivanja nadomestil zaradi prisotnosti jedrskega objekta, v drugem delu 
pa je Melita Čopar, notranja revizorka v občinski upravi Občine Krško, predstavila različne 
vidike proračunskega financiranja in nekatere ključne investicije v zadnjih letih. 
Udeleženci razprave so prejeli obsežno pisno gradivo, ki je dostopno tudi na spletnih stra-
neh lokalnega partnerstva. V prispevku povzemamo ključne ugotovitve iz pisnega gradiva 
ter povzemamo glavne teme, o katerih je tekla beseda v javni razpravi.

Nadomestilo zaradi priso-
tnosti NEK: Kako se obraču-
nava in koliko znaša?
Prihodki iz naslova omejene 
rabe prostora, ki jo povzroča 
prisotnost jedrskega objekta 
(nek), sodijo med pomemb-
ne prihodke proračuna obči-
ne krško, saj znašajo nekaj 
več kot 21 odstotkov njenega 
proračuna. v letu 2006 je v 
občinski proračun iz tega na-
slova priteklo 1,338 milijarde 
tolarjev oziroma skoraj 5,6 
milijonov evrov. 
Podlage za obračun prihod-
kov iz naslova nadomestil za 
omejeno rabo prostora zara-
di nek so se skozi zgodovino 
spreminjale. v obdobju od 
1991 do 1997 je bilo nadome-
stilo zaračunano v obliki na-
domestila za uporabo stavb-
nih zemljišč (v nadaljevanju: 
nUsZ), pobiral pa ga je sklad 
stavbnih zemljišč občine kr-
ško in ga porabljal v skladu z 

nameni, za katere je bil usta-
novljen. konec leta 1997 je 
sklad stavbnih zemljišč ob-
čine krško prenehal z delom, 
nUsZ pa je postalo prihodek 
integralnega proračuna ob-
čine Krško.
v letu 1999 se je spreme-
nila sistemska zakonodaja, 
ki ureja financiranje občin: 
nUsZ je tako postalo del la-
stnih prihodkov občine, ki 
se namenjajo za pokrivanje 
tako imenovane primerne 
porabe občin. tako je bila 

občina ob sredstva finančne 
izravnave (transferni prihod-
ki iz državnega proračuna), 
kar je pomenilo realen izpad 
prihodkov v dveh letih v vi-
šini kar 1,25 milijarde tolar-
jev oziroma 5,215 milijonov 
evrov. vlada rs je v letu 2000 
sprejela sklep, na podlagi ka-
terega je občina krško zara-
di izpada finančne izravnave 
prejela 500 milijonov tolar-
jev oziroma 2,086 milijona 
evrov.
v obdobju od 2001 do 2003 je 
občina sprejela začasno re-
šitev in na podlagi odloka o 
komunalnem prispevku za-
čela nek-u zaračunavati ko-
munalni prispevek. ta se ne 
všteva v lastne prihodke ob-
čine, zato je občina na ta na-
čin znova prejela sredstva fi-
nančne izravnave. 
Marca 2003 je bila sprejeta 
meddržavna pogodba o nek 
med slovenijo in Hrvaško, v 
kateri je med drugim določe-
no, da ostane finančna obve-
znost do lokalne skupnosti še 
naprej 4.317.000 evrov. iste-
ga leta je vlada rs sprejela 
tudi uredbo o merilih za dolo-
čitev višine nadomestila za-
radi omejene rabe prostora 
na območju jedrskega objek-
ta, prihodke na podlagi spre-
jete uredbe pa je občina kr-
ško pričela prejemati v letu 
2004.

Uredba o merilih za določi-
tev višine nadomestila zara-
di omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta
omenjena uredba določa 
merila za določitev višine 
nadomestila, zavezance za 
plačilo,   upravičence do na-
domestila, način odmere in 
plačevanja nadomestila. do-
loča tudi, da se ti prihodki ne 

upoštevajo kot lastni prihod-
ki občine pri izračunu sred-
stev za finančno izravnavo. 
na podlagi 4. člena ured-
be zavezanec za plačilo na-
domestila za omejeno rabo 
prostora plačuje nadomesti-
lo prostora v višini:

100% osnove za jedrsko 
elektrarno, ki obratuje, 
vključno s skladiščem za iz-
rabljeno jedrsko gorivo, 
100% osnove za jedrsko 
elektrarno, ki ne obratuje 
ali je v razgradnji, na nje-

nem območju pa se  skladi-
šči jedrsko gorivo, 
65% osnove za odlagališče 
za izrabljeno jedrsko gori-
vo ali vrao, 
54% osnove za odlagališče 
za nsrao,
4% osnove za skladišče za 
nsrao iz manj sevalnih in 
manj pomembnih sevalnih 
objektov.

osnova za nadomestilo po 
uredbi je 4,317 milijonov 
evrov in to je tudi znesek, ki 
ga na podlagi uredbe preje-
ma občina krško (torej 100-
odstotno nadomestilo). 

gibanje prihodkov iz naslova 
omejene rabe prostora v ob-
dobju od 1996 do 2006 je raz-
vidno iz grafa št. 1.

Obvezni, nujni in prosto-
voljni vidik proračunskega 
financiranja
osnovni namen drugega dela 
javne predstavitve je bil, pri-
kazati naloge in obveznosti, 
ki:

so jih občine dolžne izva-
jati na podlagi zakonov in 
drugih predpisov (obvezni 
vidik), 
jih občina izvaja zaradi 
nujnosti zagotavljanja ozi-
roma vzdrževanja standar-
da svojih občanov (nujni 
vidik) in 
jih občina v okviru svo-
jih zmožnosti in razvojne 
naravnanosti določi sama 
(prostovoljni vidik).

gre torej za razlikovanje 
med tem, kaj občina mora 
(nujno) financirati, kaj pa 
je njena prostovoljna odlo-
čitev glede na razpoložljive 
vire. izvajanje nalog je na-
mreč omejeno z razpoložlji-
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Prihodki iz naslova omejene rabe prostora

Graf št. 1: Gibanje prihodkov iz naslova omejene rabe 
prostora
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Pravilnik o oskrbi s pitno 
vodo, ki je bil sprejet v letu 
2006, ter operativni pro-
gram oskrbe s pitno vodo 
urejata predvsem izvaja-
nje službe za oskrbo s pitno 
vodo. na podlagi 3. člena 
omenjenega pravilnika mora 
občina zagotavljati izvaja-
nje storitev javne službe na 
vseh poselitvenih območjih 
na njenem področju, razen 
na območjih, ki so nad 1500 
m nadmorske višine, na po-
selitvenih območjih, kjer se 
oskrbuje iz posameznega vo-
dnega vira manj kot 50 pre-
bivalcev s stalnim prebivali-
ščem oz. je letna povprečna 
zmogljivost oskrbe s pitno 
vodo manj kot 10 m3 pitne 
vode na dan. 

V čem je prednost prevze-
ma vodovodnih sistemov v 
upravljanje

vse vodovodne sisteme, ki 
oskrbujejo več kot 50 prebi-
valcev, mora v skladu z ome-
njeno zakonodajo upravljati 
upravitelj, ki lahko zagota-
vlja zdravstveno varnost, iz-
vaja oskrbo s pitno vodo po 

HaCCP sistemu ter ustrezen 
nadzor nad kvaliteto pitne 
vode. Upravljavci vaških sis-
temov to namreč zelo težko 
zagotavljajo. kvaliteta vode 
se na teh vodovodnih sis-
temih tekom leta bistveno 
spreminja glede na vremen-
ske razmere in letne čase. 
voda je večkrat fekalno one-
snažena, kar pomeni, da so v 
njej lahko prisotni patogeni 
mikroorganizmi, povzročite-
lji črevesnih nalezljivih bo-
lezni.

eden izmed osnovnih name-
nov operativnega programa, 
ki med drugim predvideva 
tudi prevzem vaških vodovo-
dnih sistemov v upravljanje 
ter njihovo sanacijo, je tudi 
izboljšanje učinkovitosti in 
uspešnosti izvajanja javne 
službe oskrbe s pitno vodo. 
vodne izgube so na omenje-
nih sistemih namreč velik 
problem.

glede na standarde in nalo-
ge, ki jih upravljavcem za-
sebnih vodovodnih sistemov 

Način oskrbe s pitno vodo v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki
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Prevzem	vaških	
vodovodnih	sistemov	
v	upravljanje

predpisuje država (spre-
mljanje zdravstvene ustre-
znosti pitne vode, vodenje 
evidenc, meritve pretokov 
na sistemu, poročanje ipd.) 
bodo zasebni upravljavci vse 
težje ustrezno izvajali vse 
naloge. Zato lahko pričaku-
jemo postopen prenos upra-
vljanja zasebnih vodovodnih 
sistemov na izvajalce javne 
službe oskrbe s pitno vodo, 
ki jih bo izbrala občina.

Prevzem v upravljanje vo-
dovoda Golek in Zabukovje 
– Gmajna

v zadnjih letih so bili v obči-
ni krško prevzeti v upravlja-
nje podjetja kostak zasebni 
vodovodi oziroma deli vodo-
vodov predvsem na območju 
rake, senovega in Brestani-
ce. Z novim letom (1.1.2007) 
smo prevzeli v upravljanje 
še vodovodna sistema Zabu-
kovje – gmajna in golek. na 
sistem golek, katerega dol-
žina cevovoda je 13.601 m, 
so priključeni uporabniki na-
selij golek, ivandol, kobile, 
osredek, spodnje dule, vo-
lovnik in tršljavec (316 pri-

ključkov, od tega 114 go-
spodinjstev, ter vodohrana 
spodnje dole in senožete). 
na vodovodni sistem Zabu-
kovje - gmajna so vključe-
na naselja gmajna, dole-
nja vas, ravno, Mali koren, 
Površje, Zabukovje in Brez-
je (200 priključkov, od tega 

187 gospodinjstev, ter vodo-
hrama raški vrh in Zabukov-
je), dolžina obstoječega ce-
vovoda je 20.669 m. sistem 
golek se zdaj oskrbuje s pi-
tno vodo iz vrtin rore (sis-
tem krško), sistem Zabukov-
je – gmajna pa iz vrtin Lašče 
(sistem raka). oba vodna 
vira sta kvalitetna in zdra-
vstveno ustrezna. 

Prebivalce omenjenih naselji 
smo jeseni 2006 pozvali, da 
obnovijo vodomerni sklop in 
uredijo vodomerni jašek tako 
kot določa 20. člen odloka 
o pogojih dobave in načinu 
oskrbe s pitno vodo na obmo-
čju občine krško. to pomeni, 
da mora biti vodomerni jašek 
zunaj objekta (stanovanjske 
hiše ali zidanice). na ta na-
čin je lažje dostopen poobla-
ščenim delavcem za odčita-
vanje. Še pomembneje pa 
je, da se na ta način prepre-
či eventuelna škoda, ki lah-
ko nastane pri morebitnih 
okvarah, ta pa je seveda ve-
čja, če se okvara zgodi v hiši. 
Pred našim pozivom so pre-
bivalce o tem obveščali tudi 
vaški odbori. nekatere mora-
mo pohvaliti, da ste vodome-
re uredili v skladu z navodili, 
na žalost pa jih velika veči-
na še ni. v mesecu januarju 
zato na tem delu omrežja še 
vedno izvajamo vzdrževalna 
dela oz. urejamo priključke. 
Zato tudi prihaja do obča-
snih motenj pri oskrbi s pi-
tno vodo, voda pa je zatem 
včasih tudi kalna. ta načelo-
ma sicer zdravju ne škodi, za 
zagotavljanje večje varnosti 
pa vam vseeno priporočamo, 
da jo v takih primerih preku-
havate. 

na kostaku se trudimo, da 
bomo priključke uredili v čim 
krajšem možnem času. vsem 
uporabnikom se opravičuje-
mo za motnje pri oskrbi s pi-
tno vodo in vas prosimo za 
razumevanje. 

Kratka	navodila	za	prekuhavanje	vode
včasih se zgodi, da je zaradi različnih dejavnikov (nuj-
na vzdrževalna dela, sanacije, večji nalivi, kloriranje sis-
temov) voda kalna oz. neprimerna za uživanje. o tem 
vas tudi sproti obveščamo. Pa zares vemo, kako vodo na 
ustrezen način prekuhamo in si tako zagotovimo varno 
uporabo?
v nadaljevanju navajamo naslednje nasvete za prekuha-
vanje vode, ki jih povzemamo po navodilih inštituta za va-
rovanje zdravja.

• Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z 
usedanjem in nato filtriramo skozi prelikano tkanino ali 
skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).

• voda naj vre 3 minute.
• vodo hranimo na hladnem.
• najbolje je, da jo hranimo v posodi, v kateri smo jo 

prekuhali, da ostane dlje časa čista in sveža.
• Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur. 
• dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je metoda, ki 

zagotavlja široko varnost.

Način oskrbe s pitno vodo na vodovodnih sistemih v občini Kr-
ško in občini Kostanjevica na Krki (stanje na dan 31.1.2007)

Dejavnost oskrbe s pitno vodo v Sloveniji večino-
ma izvajajo komunalna podjetja, ponekod pa se prebivalci s pitno vodo še vedno 
oskrbujejo iz zasebnih oz. vaških vodovodnih sistemov. V občini Krško se na ta na-
čin oskrbuje z vodo okoli 11 %, v občini Kostanjevica na Krki pa manj kot 1 % pre-
bivalcev. Gre za oskrbovanje iz lokalnih oziroma lastnih vodnih virov, ki največ-
krat niso zdravstveno ustrezni, zato oskrba s pitno vodo ni varna. Kvaliteta vode 
se na teh vodovodnih sistemih tekom leta bistveno spreminja. Operativni program 
oskrbe z vodo zato predvideva prevzem vaških vodovodnih sistemov v upravljanje 
izvajalcev, ki jih izbere občina. S prvim januarjem 2007 smo v Kostaku prevzeli v 
upravljanje vodovodna sistema Golek ter Zabukovje – Gmajna.

vimi finančnimi viri, ti pa so v 
veliki meri predpisani s stra-
ni države. eden od finančnih 
virov, ki jih lahko samostojno 
določi občina, je zemljiški da-
vek oziroma že uvodoma ome-
njeno nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča. 

Odhodki proračuna 
Proračun je temeljno finanč-
no sredstvo, ki vključuje vse 
razpoložljive prihodke in od-
hodke za financiranje tekočih 
nalog in naložbenih projektov 
občine. Je normativni akt, ki 
zajema letni načrt prejemkov 
in izdatkov javne porabe obči-
ne v tekočem letu. vsebinsko 
pa je proračun temeljni način 
izvajanja politike in osnovno 
finančno sredstvo, s katerim 
občina opredeljuje svoje na-
loge in njihovo izvajanje.
odhodki proračuna občine 
krško so v letu 2006 znašali 
6,101 milijarde tolarjev. skla-
dno s funkcionalno klasifikaci-
jo (glej tabelo) lahko odhod-
ke razvrstimo v 10 skupin, in 
sicer: javna uprava, obramba, 
javni red in varstvo, gospodar-
ske dejavnosti, varstvo okolja, 
stanovanja in javni objekti za 
šport in prosti čas, zdravstvo, 
rekreacija in kultura, izobra-
ževanje ter socialno varstvo. 
v razpredelnici v nadaljeva-
nju pa so navedeni še konkre-
tni zneski odhodkov iz prora-
čuna občine krško (podatki za 
leto 2006):

v 000 SIT

Javna UPrava 1.077.337

oBraMBa 13.257

Javni red in 
varstvo 127.280

gosPodarske 
deJavnosti 1.361.109

varstvo 
okoLJa 445.648

stanovanJa in 
Javni oBJekti 
Za ŠPort in 
Prosti Čas

556.530

Zdravstvo 103.134

rekreaCiJa in 
kULtUra 449.209

iZoBraŽevanJe 1.390.097

soCiaLno 
varstvo 577.415

skUPaJ 6.101.016

v pisnem gradivu so po posa-
meznih področjih na voljo tudi 
podatki, kolikšen delež sred-
stev predstavlja obvezni (skla-
dno z zakoni), nujni (skladno z 
občinskimi odloki ali sklepi) in 
prostovoljni (skladno z dolgo-
ročno politiko poslovodstva in 
občinskega sveta občine) vidik 
proračunskega financiranja. v 
pregledu so zajeta naslednja 
področja financiranja:

civilna zaščita in požarno 
varstvo,
kultura,
zdravstveno varstvo,
predšolska vzgoja,
socialno varstvo,
izobraževanje,
šport in rekreacija,
delo z mladimi,
komunala,
ceste in ostala infrastruktu-
ra,
kmetijstvo, malo gospodar-
stvo in turizem,
stanovanjski objekti in po-
slovni prostori,
financiranje krajevnih sku-
pnosti in ostale obveznosti 
občine.

Poleg tega so v pisnem delu 
gradiva našteti tudi ključni 
večji projekti, ki jih je v za-
dnjih osmih letih izvedla ob-
čina krško. 
Pisno gradivo je v celoti je 
dostopno na spletnih straneh 

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

www.partnerstvo.si, tiskani 
izvod pa lahko dobite v tajni-
štvu lokalnega partnerstva pri 
klavdiji Žibert, tel.: 07 49 81 
287, e-pošta: klavdija.zibert@
krsko.si, naslov: občina krško 
– tajništvo lokalnega partner-
stva, Cesta krških žrtev 14, kr-
ško.

Nekaj poudarkov iz javne 
razprave
Predstavitvam analize prido-
bivanja in rabe nadomestil 

zaradi prisotnosti nek je sle-
dila živahna javna razprava, 
v kateri so udeleženci pouda-
rili predvsem:

vprašanja, povezana z biva-
njem na območju 1.500-
metrskega pasu okoli NEK 
(znižana vrednost nepre-
mičnin, infrastrukturna in 
komunalna neurejenost ob-
močja vrbina, upravičenost 
do nižje cene elektrike in 
oprostitve komunalnih pri-
spevkov ter plačila davka 
na nepremičnine);
možnosti individualnih na-
domestil (načini pravične 
delitve, vzpostavitev meril, 
dogovori med občino krško 
in Ministrstvom za okolje in 
prostor, saj obstoječa zako-

•

•

Nekaj ključnih naložb 
Občine Krško v zadnjih 
osmih letih:

izgradnja Zdravstvenega 
doma krško, sŠ krško, oŠ 
senovo,
obnova glasbene šole 
in prostora za Fakulteto 
za logistiko (Hočevarje-
va hiša),
ureditev parka v krškem 
in dvorane v parku,
učinkovito urejanje rom-
ske problematike,
širitev športne infra-
strukture (stadion Matije 
gubca, Podbočje, raka, 
koprivnica, veliki Pod-
log, senovo, Šajspoh, ve-
liki trn, gora, rožno),
ustanovitev mladinskega 
centra krško,
vzpostavitev izposojevali-
šča knjižnice na senovem 
in kostanjevici na krki,
izgradnja večnamenske-
ga objekta v velikem 
Podlogu,
širitev poslovnih povr-
šin (PC vrbina, PC drno-
vo - velika vas, območje 
vipap, območje Žadovi-
nek, oC senovo, oC ko-
stanjevica),
uspešno umeščanje He 
kk in avtoceste v pro-
stor,
izgradnja Čn kostanjevi-
ca, Čn Brestanica,
zapiranje, sanacija sani-
tarne deponije spodnji 
stari grad,
vzpostavitev Centra za 
ravnanje z odpadki (teh-
tnica, vzorčevanje, plato 
za kompostiranje, sortir-
na linija za ločeno zbra-
ne odpadke, prekladalna 
linija itd.), 
izvedba energetskega 
pregleda javne razsve-
tljave, 
itd.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ključna področja priho-
dnjih projektov Občine 
Krško:

energetika,
podjetniške cone, 
državna prometna infra-
struktura,
projekt isPa z vzporedno 
ureditvijo infrastrukture 
(v naseljih drnovo, Bre-
ge, Mrtvice, vihre in spo-
dnji stari grad),
priprava na novo finanč-
no perspektivo eU 2007-
2013,
nova prostorska doku-
mentacija (strategija, 
prostorski red),
stanovanja,
pozicioniranje krškega 
kot regijskega središča,
itd.

•
•
•

•

•

•

•
•

•

nodaja izplačevanja indivi-
dualnih nadomestil ne omo-
goča);
pomen pogajanj investi-
torja z lokalno skupnostjo 
ob iskanju lokacije za od-
lagališče NSRAO (investitor 
bo moral prisluhniti stali-
ščem, pogojem in zahtevam 
prebivalcev, ki se oblikuje-
jo v okviru lokalnega par-
tnerstva v krškem oziroma 
nasploh med prebivalkami 
in prebivalci krškega).

•

Struktura odhodkov po funkcionalni klasifikaciji

REKREACIJA IN
KULTURA

7%

STANOVANJA IN JAVNI
OBJEKTI ZA ŠPORT IN

PROSTI ČAS
9%

ZDRAV STVO
2%

SOCIALNO VARSTVO
9%

IZOBRAŽEVANJE
24%

JAVNA UPRAVA
18%

OBRAMBA
0%

JAVNI RED IN VARSTVO
2%

GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

22%

VARSTVO OKOLJA
7%

Kaj je primerna poraba ob-
čine?
Po zakonodaji, veljavni do 
31. 12. 2006, predstavlja pri-
merna poraba občine sred-
stva, s katerimi lahko občina 
zagotovi izvajanje ustavnih 
in zakonskih nalog. Primerna 
poraba za posamezno občino 
se določi tako, da se primer-
na poraba na prebivalca ko-
rigira z razmerjem površine, 
dolžine lokalnih cest, števi-
lom prebivalcev, mlajših od 
15 let, in številom prebival-
cev, starejših od 65 let, glede 
na populacijo posamezne ob-
čine in povprečjem v državi. 
Prihodki občine za financira-
nje primerne porabe občine 
so med drugim tudi davek na 
dediščine in darila, davek na 
dobitek od iger na srečo, da-
vek na promet nepremičnin, 
upravne takse, 35 odstotkov 
dohodnine, pobrane v občini, 
in že omenjeno nadomesti-
lo za uporabo stavbnega ze-
mljišča. 
Če občina z naštetimi prihod-
ki ne more pokrivati zneska 
primerne porabe občine, dr-
žava izračuna znesek finanč-
ne izravnave, ki se potem 
nakazuje upravičeni občini 
mesečno po dvanajstinah.
novi zakon o financiranju ob-
čin, ki je začel veljati s 1. 
1. 2007, je sistem financi-
ranja občin spremenil v tej 
smeri, da se prihodki za pri-
merno porabo namesto 35-
odstotnega deleža dohodni-
ne in prihodkov iz 21. in 22. 
člena starega zakona določa-
jo na podlagi tako imenova-
ne glavarine. Če so prihodki 
iz naslova glavarine v občini 
manjši, kot znaša primerna 
poraba občine, je ta upravi-
čena do finančne izravnave.
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Podzemno skladišče zemeljskega plina:

Varnostni standardi kot 
v civilnem letalstvu

Koliko in kje so že zgrajeni 
tovrstni objekti po svetu in 
kje so locirani?
v evropi so tak projekt izve-
dli na Švedskem na področju 
skallena v bližini göteborga. 
to skladišče, ki sem si ga tudi 
že ogledal, obratuje od lan-
skega leta in ima kapaciteto 
10 milijonov kubičnih metrov, 
gre pa za pilotni projekt. Lo-
kacija švedskega skladišča je 
10 kilometrov oddaljena od 
avtoceste in od glavnega pli-
novoda in je umeščena v nek 
urban prostor, ne v nenase-
ljeno področje. v letu 2008 
pa naj bi pričeli še z gradnjo 
skladišča s kapaciteto 25 mi-
lijonov kubičnih metrov. 

Kakšen bo postopek izgra-
dnje rezervoarjev za skladi-
šče v našem primeru (izkop, 
način izdelave, uporaba ma-
terialov…)? 
gradili bomo na podlagi izku-
šenj, ki so nam jih predstavi-
li na Švedskem. gre za kla-
sičen rudarski pristop izkopa 
kavern in dostopnih tunelov, 
tako da bo tu nedvomno zelo 
pomembno in ustrezno zna-
nje slovenske rudarske ope-
rative. najprej se bodo zgra-
dili dostopni tuneli, potem 
pa se bo začela gradnja po-
sameznih komor oziroma ka-
vern. Za vsako od štirih ka-
vern bo potrebno narediti 
okrog 20 tisoč kubičnih me-
trov izkopa. nato se prič-
ne z gradnjo jeklene obloge, 
ki ima – banalno povedano – 
funkcijo jeklenke, potem se 
med hribino in jekleno oblo-
go vgradi armirana beton-
ska konstrukcija, med njo pa 
plast asfalta, ki preprečuje 
trenje med jekleno oblogo in 
betonom. tako je stvar rela-
tivno neobčutljiva na trenje. 

Ali in kako bo izgradnja 
podzemnih kavern in dosto-
pnih rovov vplivala na oko-
lico (hrup, poškodbe na in-
frastrukturi…)?
glede na to, da bomo skla-
dišče gradili 200 metrov glo-
boko pod zemljo, nekega ne-
posrednega vpliva na bližnjo 
okolico ne bo. tudi degradi-
ranih površin zaradi gradnje 
ne bo. 
dostopna mesta za gradnjo se 
bodo določila v okviru idejne-
ga projekta, kjer se bo prven-
stveno upoštevalo, da mora 
imeti vstopno mesto naj-
manjši možni vpliv na bližnjo 
infrastrukturo in na prebival-
stvo, pa tudi, da bo poteka-
lo po najbolj ustrezni trasi 
za samo izgradnjo s stališča 
cene in zahtevnosti gradnje. 
Prvi kriterij bo nedvomno ta, 
da gradnja ne bo imela ne-
gativnega vpliva na obstoje-
čo infrastrukturo in okoliške 
prebivalce.

Kaj pa transport materiala 
in ostale opreme na gradbi-
šče in z njega?
izkopani material se bo od-

Na nekatera najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z gradnjo podzemnega skladišča zemelj-
skega plina, nam je odgovoril dr. Željko Vukelič z ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete – Oddel-
ka za geotehnologijo in rudarstvo. Dr. Vukelič sodeluje pri projektu že od samega začetka, torej od leta 
2004, saj je bil vodja študije za gradnjo skladišča.

lagal in uporabljal znotraj 
prostora rudnika senovo v 
zapiranju, predvsem na za-
kovskem delu. del materi-
ala se bo uporabil kot agre-
gat za betoniranje, del pa za 
sanacijo degradiranih povr-
šin na območju rudnika v za-
piranju. Za samo opremo bo 
investitor zagotovil ustrezne 
transportne poti, po potrebi 
razširil obstoječe ceste, med 
samo gradnjo pa se bo ta no-
tranji transport odvijal na 

zelo ozkem območju gradca. 
ne bo se zgodilo, da bi kami-
oni vozili skozi senovo in od-
lagali material, to se je upo-
števalo pri izbiri lokacije.  

Kolikšna je življenjska doba 
plinohrama?
izračuni kažejo, da je glede 
na polnjenje in praznjenje 
plinohrama njegova življenj-
ska doba preko 50 let. Po kon-
cu te življenjske dobe se lahko 
z obnovo oziroma rekonstruk-
cijo komore in jeklene oblo-
ge zagotovi obratovanje še za 
naslednjih 50 let. vsi dostopni 
tuneli ostajajo odprti, zato se 
lahko po potrebi izvajajo vsa 
vzdrževalna dela

Kakšen vpliv bo imel viso-
kotlačni podzemni rezervo-
ar na okolje, predvsem gle-
de varnosti?
glede na to, da gremo 200 
metrov pod zemljo in da gre 
za popolnoma varno gradnjo, 
vpliva na okolje, kar se tiče 
varnosti, ni. rezervoarji na 
površini so zagotovo bistveno 
bolj neugodni za varnost oko-
lja kot podzemni rezervoarji.
 
Ali lahko pride do večjega pu-
ščanja skladišča zemeljskega 
plina in kakšne so morebitne 
nevarnosti za prebivalstvo? 
do puščanja ne glede na var-
nostne sisteme ne more priti, 
kajti skladišče se pred obra-
tovanjem testira na tlak: re-
zervoar se popolnoma napol-
ni z vodo in ko se obremeni 

s tlakom obratovanja, se iz-
meri, ali je bilo med posku-
som izgubljeno kaj vode. to 
je pač absoluten dokaz, da 
stvar popolnoma tesni. Pred-
hodni varnostni ukrepi so na 
tako visokem nivoju, da ne 
dopuščajo puščanja skladi-
šča. Če bi prišlo do kakršne-
ga koli suma, skladišče sploh 
ne bi moglo dobiti obratoval-
nega dovoljenja. 
to je objekt, ki je že glede 
materialov in zvarov podvr-

žen zelo strogemu preverja-
nju. nato se opravita še tr-
dnostni preizkus, s katerim 
se preveri prenašanje me-
hanskih obremenitev, ter te-
snostni preizkus, s katerim se 
ugotovi, ali objekt absolutno 
tesni. Preden gre takšno skla-
dišče v obratovanje, se opra-
vijo takšna testiranja, kot pri 
potniškem letalu, preden se 
ga spusti v promet. varnostni 
standardi se definitivno lah-
ko primerjajo s tistimi v ci-
vilnem letalstvu. skladišče 
bo del tako varnega sistema, 
da so taki dogodki enostavno 
izključeni. 

Ali lahko podzemno skladi-
šče plina eksplodira? 
da pride do eksplozije, mora 
biti izpolnjenih kar nekaj po-
gojev. da bi prišlo do eksplo-
zije znotraj rezervoarja ta-
kšnega skladišča ali v njegovi 
okolici, ne bo danih nobenih 
pogojev. Če koga zanima, ali 
je možno s terorističnimi ali 
podobnimi akcijami uničiti 
skladišče, bi morali dejansko 
imeti tako imenovane vodene 
rakete, ki bi jih usmerili skozi 
tunel, vendar je ta možnost 
minimalizirana. to bi bilo bi-
stveno lažje narediti na po-
vršinskih rezervoarjih, ki so 
bolj ranljivi. Upoštevati je 
treba tudi, da bodo rezervo-
arji 200 metrov pod zemljo, 
nad njimi bo torej 200 me-
trov homogene kamnine, ki 
skladišču daje veliko odpor-
nost na omenjene zadeve.

Kaj pa vpliv potresa večjih 
razsežnosti na podzemno 
skladišče zemeljskega plina?
to področje je že zaradi bli-
žnje nuklearke potresno iz-
jemno korektno pregledano. 
Za podzemne gradnje velja, 
da so zelo varne, kar se tiče 
potresa, kar dokazuje tudi 
gradnja na potresnih podro-
čjih, denimo predorov, ki so 
bistveno bližje površini. na 
Japonskem imajo zelo velik 
odstotek hitrih železnic skozi 
predore, ob večjih potresih 
pa so predori in ostali pod-
zemni objekti tako rekoč ne-
poškodovani. v tem primeru 
bomo hribino še posebej oja-
čali z raznimi sidri in podob-
nim. glede na to, da bomo 
skladišče gradili v homoge-
nem bloku, preko katerega 
ne poteka nobena prelomni-
ca, v primeru potresa seiz-
mični valovi ne bodo imeli 
rušilnega vpliva. drsna plast, 
ponavadi iz asfalta, med be-
tonom in oblogo pa bo omo-
gočala določene minimalne 
premike. to pomeni, da ne 
bo prišlo do trenja in poruši-
tve objekta. ta objekt bo po-
tresno zelo varen. 

Ali lahko gradnja podze-
mnega skladišča plina vpli-
va na izkoriščanje sedanjih 
vodnih virov na območju 
rudnika Senovo in ali lahko 
pride plin v pitno vodo?
kot sem že dejal, smo na po-
dročju rudnika senovo v za-
piranju iskali nek homogen 
blok. na podlagi hidrogeo-
loških preiskav smo dokaza-
li, da ni neposrednega stika 
med vodo, ki se nahaja na 
območju gradca, in vodo, ki 
jo trenutno črpajo iz rudnika 
senovo v zapiranju. Možnosti 
vpliva podzemnega skladišča 
plina na pitno vodo ni, ker 
gre za popolnoma drug vodo-
nosnik.

Ali obratovanje kompresor-
ske postaja povzroča hrup?
na Švedskem smo videli, da 
je kompresorska postaja lo-
cirana znotraj objekta, ki 
je ustrezno zvočno izoliran, 
tako da je hrup v mejah dovo-
ljenega. Če že povzroča hrup, 
ta ostaja znotraj objekta.

Koliko novih delovnih mest si 
lahko obetamo zaradi gradnje 
in obratovanja skladišča?
na Švedskem jih je bilo med 
gradnjo 40 do 50, tukaj jih bo 
lahko tudi več. nedvomno bo 
to prineslo nek dodaten ra-
zvoj na področju infrastruk-
ture. ne smemo pozabiti, da 
se tukaj zapira rudnik in da 
bodo pri gradnji skladišča za-
gotovo sodelovali delavci ru-
dnika senovo v zapiranju. Že 
sama gradnja bo prinesla kar 
velik vpliv na delovna mesta. 
nekaj delovnih mest pa se bo 
odprlo tudi v fazi obratova-
nja skladišča, predvsem za 
izvajanje kontrole objekta.    

Obveščanje	o	projektu	
krajani bodo kontinuirano obveščeni o poteku projekta preko 
lokalnih časopisov, zagotavljajo v termoelektrarni Brestanica. 
v primeru odločitve o izgradnji skladišča se bodo s potekom 
gradnje lahko podrobno seznanili na prostorskih konferencah 
in javni razgrnitvi državnega lokacijskega načrta.

Legenda:
1 Jeklena obloga
2 Zaščitna plast
3 Betonska obloga
4 armaturna mreža

5 Podložni beton
6 drenažni sistem
7 kamnina, ki prenaša tlač-

ne obremenitve skladišča

Pripravljalna dela (potrebna infrastuktura, ureditev delovi-
šča, ureditev deponije za izkopan material)
izkop in izdelava dostopnih rovov in kavern – fazna izgra-
dnja
izkopani material se bo delno uporabil za betone pri izgra-
dnji PsZP, delno za sanacijo degradiranih rudniških površin, 
delno (večina) pa za uporabo v lokalnih in občinskih pro-
jektih
izdelava jeklene tesnilne obloge
izdelava drenaž in armature
Zalivanje z polnilnim betonom med jekleno oblogo in ka-
mnino
izgradnja plinovoda in nadzemnega dela - kompresorska po-
staja s pomožnimi napravami

•

•

•

•
•
•

•

Način	izgradnje

Lega: 200 m pod površjem
4 kaverne premera cca 30 m in višine 50 m
kaverne, povezane z dostopnimi rovi, ki služijo za potrebe 
izgradnje podzemnih komor in kasnejšega nadzora podze-
mnih delov PsZP
Podzemni del: ena komora je sestavljena iz izkopane ka-
verne, jeklene tesnilne obloge, armature, drenaž in beto-
na med jekleno oblogo in kamnino. Jeklena obloga služi kot 
tesnenje,  tlačne obremenitve prevzema kamnina preko je-
klene obloge in vmesnega polnilnega betona.
nadzemni del: kompresorska postaja, povezana s podze-
mnim plinovodom do MrP Brestanica, kjer je priključen na 
magistralni plinovod in teB.
obratovalni režim: predvideno je kontinurirano polnjenje 
PsZP z manjšim pretokom  in praznjenje glede na potrebe 
teB, geoplin plinovodov in države. skladišče bo namenje-
no za potrebe teB za obratovanje plinskih turbin, geoplin 
plinovodi bo koristil PsZP za izravnavo urnih, dnevnih in te-
denskih konic, država pa za strateške rezerve in v primeru 
izrednih razmer.

•
•
•

•

•

•

Tehnični	opis	PSZP
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v posavskem zavodu za kul-
turo neviodunum se po do-
brih petih letih od ustano-
vitve delo odvija na nekaj 
različnih področjih, ki pa vsa 
tudi po sedanji uradni deli-
tvi sodijo na področje kul-
ture. najpomembnejša je že 
ves čas založniško-izdajatelj-
ska dejavnost, ki jo izvaja-
mo skozi izdajanje tiskanih 
in elektronskih medijev ter 
knjig oziroma grafičnih pu-
blikacij. vse ostale aktivno-
sti in projekte lahko štejemo 
za podporo glavni dejavnosti. 
Za lažje razumevanje našega 
dela in v pomoč pri nadalj-
njem sodelovanju objavlja-
mo nekaj podatkov o naši se-
danji zasedbi.

Uprava	in	
redakcija	
še	naprej	v	
»hotelu«

Uredništvo vseh medijev in 
vodstvo založbe se še naprej 
nahajata na naslovu trg Mati-
je gubca 3 v krškem, natanč-
neje v prvem nadstropju ho-
tela City, ki se je vse do lani 
imenoval hotel sremič. tako 
v zavodu in medijih poleg 
spodaj podpisanega odgovor-
nega urednika dela razmero-
ma mlada, a zdaj že precej 
izkušena ekipa. na poslov-
no-upravnem in marketin-
škem področju sta to vod-
ja skupnih služb KATARINA 
POŽUN in BOJANA KUNEJ, 
ki je od novega leta zadol-

Posavski	obzornik	v	desetem	letu	izhajanja	–	TV	Krško	že	pet	let

Soustvarjamo	pokrajino	Posavje…
POSAVJE - Januar je za nami in tudi v uredništvu vašega časopisa smo že krepko stopili v novo leto. Pred vami je tretja številka v letu, ki bo za Posavski obzor-
nik jubilejno, saj bo decembra že deset let, kar izhaja. V naslednjih mesecih vas bomo med drugim skušali spomniti na doslej prehojeno pot v obveščanju in 
zbliževanju posavskih ljudi in krajev skozi časopisne novice, pogovore in članke. Tokrat pa smo se odločili, da naredimo tudi majhno inventuro našega uredni-
štva in založniške hiše Neviodunum. Morda je prav, da s tem nismo preveč hiteli, saj je novo leto tokrat prineslo kar veliko sprememb, o katerih bi radi seznani-
li tako bralke in bralce kot številne organizatorje prireditev in dogodkov ter vse tiste, ki tako ali drugače oblikujejo javno življenje in dogajanje v Posavju.

žena za trženje in promoci-
jo. v novinarskem delu pa je 
poleg medijsko izkušene iz-
vršne urednice LIDIJE PE-
TRIŠIČ (trenutno na porodni-
škem dopustu), glavne niti 
redakcije poprijel PETER PA-
VLOVIČ, ki je s 1. februarjem 
tudi uradno prevzel  mesto 
glavnega urednika medijev v 
neviodunumu. obema bo še 
naprej poglavitna skrb tudi 
novinarsko delo, pretežno v 
zvezi z občino krško oziro-
ma občino kostanjevica na 
krki. nepogrešljiva vez med 
upravno-marketinškim delom 
in novinarsko ekipo je v treh 
mesecih po prihodu že postal 
MATJAŽ MIRT, katerega glav-
no delo je priprava oz. pre-
lom časopisa Posavski obzor-
nik, pa tudi nekaterih drugih 
grafičnih publikacij, nič manj 
pa ni za zavod pomembno 
njegovo delo pri vzdrževanju 
informacijske opreme, ki je 
uporabljamo in potrebujemo 
iz dneva v dan več.

Presegamo	
občinske	in	vse	
druge	meje
kot je staro prizadevanje za 
čim bolj celovito posavsko 
delovanje, je bila stara tudi 
želja, da bi čim bolj enako-
vredno pokrili vse občine in 
vse kraje v regiji. kar nekaj-
krat doslej so se te želje iz-
jalovile, predvsem zaradi oz-
kega gledanja posameznikov 
in tudi nekaterih skupin, ki 
v Posavju najprej vprašajo, 

od kod prihajaš, kje imaš se-
dež, šele potem pa, kaj do-
brega in koristnega si spo-
soben narediti – kot da si iz 
druge države ali celo drugega 
kontinenta! da je medsosed-
ske zadrege vendarle mogo-
če premagati, ko gre za pra-
ve projekte in skupne cilje, 
smo dokazali v lanskem letu, 
ko so se vse tri posavske ob-
čine odločile omogočiti ure-
sničitev naše ideje o sku-
pnem časopisu, ki ga lahko 
berejo vsi prebivalci Posavja 
in mnogi drugod po sloveniji 
ter celo preko njenih meja. 
Upamo, da bomo ta koncept 
v letošnjem letu lahko nada-
ljevali in nadgradili tako s 
kvalitetnejšim delom našega 
uredništva kot z novimi obli-
kami sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi in najpomemb-
nejšimi institucijami v Posav-
ju. veliko je še namreč ne-
izkoriščenih možnosti, ki jih 
nudita sedanja zasnova in iz-
vedba Posavskega obzorni-
ka s 100-odstotno pokritostjo 
vseh občin pri sooblikovanju 
bližajoče se pokrajine.

Od	februarja	
dopisništvo	v	
Brežicah
v naslednjih dneh bomo od-
prli brežiško dopisništvo, ki 
se bo nahajalo v samem me-
stnem jedru v okviru nove-
ga kulturno-informacijskega 
in sprostitvenega središča z 
imenom Mestni atrij Brežice. 
seveda ne gre le za prostor-

sko pridobitev, pač pa bomo 
v Brežicah okrepljeni tudi ka-
drovsko, saj se bo dosedanji-
ma sodelavkama – novinarki 
in redaktorici MARIJI KALČIČ 
MIRTIČ ter dopisnici in kolu-
mnistki NATJI JENKO SUN-
ČIČ ter sodelavcu – snemalcu 
in organizatorju - ANDREJU 
PINTERIČU pridružila izku-
šena novinarka in redaktori-
ca SUZANA VAHTARIČ, ki bo 
vodja našega dopisništva v 
Brežicah. Prepričani smo, da 
nam bodo njene bogate no-
vinarske izkušnje (med dru-
gim skoraj deset let na radiu) 
dobrodošle. k »brežiški« eki-
pi lahko prištejemo tudi našo 
sodelavko VANJO BOŽIČ, ki ji 
je, kot ste naši bralci že lah-
ko spoznali, blizu svet lepo-
te, zabave in šov biznisa.

Tudi	v	Sevnici	
okrepljeni
Potem ko se je naša sode-
lavka TANJA GRABRIJAN za-
poslila izven Posavja, je kar 
sama poiskala pomoč pri SMI-
LJI RADI, tako da zdaj sku-
paj poskušata pokrivati kar 
največ dogodkov v sevnici 
in okolici, še vedno pa si v 
uredništvu prizadevamo, da 
bi pridobili sodelavko ali so-
delavca v dolini reke Mirne, 
natančneje za območje trž-
išča, krmelja, Šentjanža in 
okoliških krajev. Zavedamo 
se, da je tamkajšnje doga-
janje premalo zastopano in 
predstavljeno v našem časo-
pisu. da bi vendarle nekoli-
ko izboljšali pokritost smo z 

novim letom za območje ob-
čine sevnice še posebej za-
dolžili novinarko z najdaljšim 
stažem pri obzorniku in tv 
krško - BOJANO MAVSAR. v 
uredništvu smo hvaležni tudi 
vsem tistim, ki našim sode-
lavkam pomagajo s fotografi-
jami ali pa nam občasno kar 
sami pošiljajo svoje prispev-
ke. Upamo, da bomo po zgle-
du Brežic v roku enega leta 
uspeli vzpostaviti ustrezno 
dopisniško točko tudi nekje 
v sevnici, še posebej, če bo 
ta namenjena tudi delova-
nju posavskega televizijske-
ga programa.

Spremembe	na	
TV	Krško
Čeprav je tokratni zapis na-
menjen predvsem Posavske-
mu obzorniku, naj omenimo, 
da se v letošnjem letu obe-
tajo pomembne spremembe 
tudi na naši televiziji, le da 
smo v tem pogledu šele na 
začetku in bodo verjetno tra-
jale še vse leto in tudi dlje. v 
nadaljnjem razmisleku o te-
leviziji nas je vodilo prepri-
čanje mnogih, da mora regi-
ja oziroma pokrajina poleg 
časopisa in radia imeti tudi 
svojo televizijo, saj jo ima-
jo že mnoge manjše lokalne 
skupnosti po sloveniji. Pred 

novim letom je bila namreč 
pred vodstvom zavoda tudi 
zelo verjetna možnost, da po 
natanko petih letih delova-
nja tv krško ukinemo, a na 
pobudo nekaterih uglednih 
ljudi iz krškega in tudi osta-
lih krajev smo se odločili, da 
poskusimo nadaljevati in si-
cer na nekoliko višji ravni v 
pogledu vsebine, obsega in 
dosega našega programa.

tehnični del ekipe trenutno 
sestavljajo snemalec in glav-
ni montažer JOŽE MACUR, 
ki je bil v zadnjem obdobju 
tudi soavtor ali soizvajalec 
pomembnih dokumentarnih 
projektov. Za kamero in mon-
tažno mizo je vse uspešnej-
ši mladi SVEN MAVSAR, pro-
dukcijsko ekipo pa je z novim 
letom okrepil tudi MATJAŽ 
REPAR iz Ljubljane. Upamo, 
da mu bodo že v kratkem sle-
dili številni drugi sodelavci in 
sodelavke, ki bodo ustvarja-
li bodoči posavski televizijski 
program, pod pogojem, da 
bomo zanj v neviodunumu ob 
pomoči lokalnih skupnosti in 
razumevajočih posameznikov 
znali zagotoviti vsaj minimal-
ne pogoje. o tem in naših za-
ložniških načrtih pa več v eni 
izmed naslednjih številk.

Silvester Mavsar

Katarina Požun Bojana Kunej Lidija Petrišič Peter Pavlovič Matjaž Mirt Marija Kalčič Mirtič

Natja Jenko Sunčič Andrej Pinterič Suzana Vahtarič Vanja Božič Tanja Grabrijan Smilja Radi

Bojana Mavsar Jože Macur Sven Mavsar Matjaž Repar Silvester Mavsar
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na podlagi 30.člena statuta občine Brežice (Ur.l. rs, št.: 49/99, 86/99 in 79/02) objavlja

OBČINA BREŽICE

Javni raZPis
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN 

PROJEKTOV TER REDNE DEJAVNOSTI S PODROČJA LJUBITELJSKIH DRUŠTVENIH 
KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2007 IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

I. Področja kulturnih programov in projektov ter redne dejavnosti :

glasba, gledališče in lutke, folklora, film in video dejavnost, likovno ustvarjanje in 
fotografija, literatura, ples ter  multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja;
druge naloge, ki smiselno izhajajo iz omenjenih področij.

II. Predlagatelji :

predloge programov, posameznih projektov in poročilo redne dejavnosti lahko 
pošljejo izvajalci   ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Brežice: registrirana 
društva, zavodi z aktivnimi kulturnimi društvi, Zveza kulturnih društev Brežice in 
Jskd rs  območna izpostava Brežice.
posamezniki ali neformalne avtorske skupine lahko svoje projekte in redno dejavnost 
prijavijo preko kulturnih društev ali njihovih zvez.

III. Izbira predlogov :

kriteriji za oblikovanje programov in izbiro projektov ter postopke za izbiro kulturnih progra-
mov in projektov  določa svet območne izpostave Jskd oi Brežice.
kriteriji za oblikovanje programov in izbiro projektov so sestavni del razpisne dokumentacije.

IV. Prijave predlogov kulturnih programov in projektov  ter redne dejavnosti :

Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki 
jih po potrebi dvignete na občini Brežice, na oddelku za družbene dejavnosti,  in na sede-
žu Jskd rs, območne izpostave Brežice, Cesta prvih borcev 11, 3. nadstropje oz. jih lahko 
prejmete po elektronski pošti (bozena.devcic@brezice.si ali oi.brezice@jskd.si). najdete pa jih 
tudi na spletni strani www.brezice.si.

rok za oddajo predlogov je torek,  06. marec 2007, na sedežu Občine Brežice do 12. ure 
(sprejemna pisarna soba št. 10) ali s priporočeno pošto do vključno 05. 03. 2007 (poštni 
žig). Predlogi morajo biti poslani na naslov: Občina Brežice - Oddelek za  družbene  dejav-
nosti, P.P. 135, 8250 Brežice. 

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovojnicah z oznako: " PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
– LJUBITELJSKA KULTURA  -  NE ODPIRAJ! ". na hrbtni   strani mora biti naveden naziv 
predlagatelja, njegov  sedež in  poštni naslov.

Predlagatelji bodo o sprejemu ali zavrnitvi vloženega predloga obveščeni najpozneje dva 
meseca po preteku roka za oddajo ponudb.
Z izbranimi izvajalci razpisa bodo sklenjene pogodbe, vendar šele po sprejetju proračuna ob-
čine Brežice za  leto 2007.
  
Predlagatelji bodo dolžni v roku 20 dni po izvedenem programu poslati vsebinsko in fi-
nančno poročilo o izvedbi programa! Zadnji rok za oddajo poročil o izvedenih programih 
bo 30. 11. 2007.

Brežice, 31.01.2007 Župan Občine Brežice:
 Ivan Molan

•

•

•

•

ob vsem tem je pomemben 
delež posodobitvi prispevala 
vgraditev dvigala za potrebe 
vseh gibalno oviranih, ki ima-
jo tako možnost dostopa do 

vsakega kotička najsodobneje 
opremljenih šolskih prostorov 
v treh etažah. Zaradi dodat-
nih potreb je šola s pomočjo 
lokalne skupnosti pridobila 
tudi nove parkirne prostore v 
svoji okolici, ki s polno zase-
denostjo dokazujejo pomem-
ben življenjski utrip delova-
nja Brežic na tem, od centra 
nekoliko oddaljenem obmo-

Ekonomska	šola	Brežice	
z	novimi	posodobitvami
BREŽICE - Uspešna prizadevanja Ekonomske in trgovske šole Brežice ter pri-
merna podpora partnerjev so v preteklem letu obrodila bogate sadove. Šola 
je dobila 630 m2 novih  svetlih mansardnih prostorov za potrebe učnega pod-
jetja, posebne prostore za študente višje strokovne šole komercialist in veli-
ko sodobno predavalnico. 

čju Bizeljske ceste.
Uvod v slavnostno otvoritev 
vsega naštetega je bila  pode-
litev diplom že četrti genera-
ciji rednih in izrednih študen-

tov višje 
strokovne 
šole Bre-
žice.
tokrat je 
d i p l o m e 
prejelo 81 
diploman-
tov, novih 
k o m e r -
cialistov, 
ki bodo 
s svežim 

znanjem na voljo posavske-
mu gospodarskemu prosto-
ru. slavnostno prireditev so 
s svojo prisotnostjo in prilo-
žnostno besedo počastili mi-
nister mag. Andrej Vizjak, 
župan Ivan Molan, direktor 
direktorata za srednje in viš-
je šolstvo MŠŠ Janez Mežan, 
direktor etrŠ Martin Šoško 
in  ravnatelj vsŠ mag. Jože 

Kranjc. Prireditev je pove-
zoval Vili Zupančič, za glas-
beno popestritev pa so po-
skrbele pevka Ana Pincolič, 
pianistka Nika Ogorevc in vi-
olinistka Kaja Galič.

Podelitvi diplom je sledilo 
simbolično rezanje traku ob 
dvigalu, s katerim se je v viš-
je prostore prvi na invalid-
skem vozičku popeljal štu-
dent vsŠ Zahid Lukavica. 
Po ogledu novih pridobitev 
so slavnostni gostje, študen-
ti, profesorji  in novi diplo-
manti skupaj nazdravili do-
seženim  uspehom   z željo, 
da bi moto šole »mar nam je 
za vsakogar« privabil čim več 
dijakov in študentov v zanje 
pripravljene prostore, v ka-
terih naj bi v prihodnjem šol-
skem letu poleg programov 
trgovec, ekonomski tehnik in 
komercialist izvajali tudi nov 
program aranžerski tehnik.

Metka Galič

BreŽiCe – na pobudo Ruže Prahin, mentorice Likovne druži-
ne, ki deluje v okviru kulturnega društva »Franc Bogovič« do-
bova, se je v kavarni rosca s svojo prvo likovno razstavo mno-
gim svojim prijateljem predstavil Andrej Pinterič. dal jim je 
videti in vedeti, kako sam skozi barvno paleto vidi svoj Mo-
stec, svojo savo, rahlo valovanje njenih vod, kamenje, ki ga 
sava spira in oblikuje, brod, s katerim je brodaril, tihožitja 
prikritih kotičkov svoje doline, tihožitja sadja, vrtnin in polj-
ščin, ki delajo to dolino toplo in razkošno, travnikov in polj, 
kjer je odraščal in sanjal, da bo v svoji vasici imel lastno ra-

dijsko postajo. o andreju je lepo in bogato spregovorila etno-
loginja dr. Ivanka Počkar in čisto v začetku povedala, da se 
andrej na svojih slikah podpisuje s »Pan«, kar lahko pomeni 
gospod, lahko pa tudi Peter Pan, ko je oboje mogoče in mu ko-
maj kaj manjka, da bi bil Peter Pan. kajti, leteti zna brez kril, 
od pravljice do pravljice, in vsaka dobra pravljica je resnica, 
če le zares verjameš vanjo. in andrej verjame. verjame pa 
mu tudi Črt  Škodlar, režiser, ki je na svoj način poiskal še niz 
manjkajočih življenjskih drobtinic. tu se na vidno mesto ume-
ščata gospe Franca Pečnik, andrejeva učiteljica, ki mu dala 
vsa znanja in Rezika Kramar, ki ga je napotila v dobovsko li-
kovno družino. andrej pravi, da ni umetnik, da le išče, in za-
čel je iskati še v kiparjenju, že davno pa v glasbi. tako nam 
je ob otvoritvi ponudil doživetje, kaj je na polju not in lestvic 
našel doslej in sicer ob spremljavi river Jazz Quarteta, Črta 
Škodlarja in hčerke Anje.

N. Jenko S.

PAN	v	Rosci

Ivanka Počkar, Andrej in Zdenka Pinterič in Črt Škodlar 
na otvoritvi razstave

Proračun je ovrednoten na 
22.191.504 evrov prihod-
kov ter 23.794.303 evrov od-
hodkov, primanjkljaj v viši-
ni 925.512 evrov pokrivajo iz 
presežkov prihodkov nad od-
hodki preteklih let. Prav tako 
svetniki soglašajo s predvide-
no zadolžitvijo občine do viši-
ne 834.585 evrov za izgradnjo 
oŠ Bizeljsko (500.571 evrov) 
ter komunalne infrastrukture 
Brezina (333.834 evrov). 
odbor za finance je izpostavil 
preveliko razliko med prihod-
ki in odhodki, ki je skoraj 10 
odstotna ter opozoril na obre-
menitev proračuna iz minule-
ga leta. kot je pojasnil pred-
sednik odbora Matjaž Pegam 
(Lds) so zaradi nekaterih ve-
likih povečanj zadolžili občin-
sko upravo, da pripravi pri-
kaz razmerja porabe sredstev 
za projekte ter za materialne 
stroške.
Že predsednica odbora za ko-
munalno infrastrukturo Vlad-
ka Kežman (Lds) je izpo-
stavila levji delež pripomb 
svetnikov, ko je opozorila, 
da se krajevnim skupnostim 
namenja premalo sredstev. 
opozarjajo še, naj se preve-
ri in posodobi metodologi-
je in kriterije za določanje 
sredstev za krajevne skupno-
sti. Župan Ivan Molan verja-
me, da bo konec februarja ali 

Premalo	sredstev	za	
krajevne	skupnosti
BREŽICE – Na 3. redni seji so brežiški svetniki 1. februarja uspeli obravnava-
ti večino dnevnega reda. Med pomembnejšimi so sprejeli predlog letošnjega 
proračuna v prvem branju.  Izrekli so se za nadaljevanje postopka za umesti-
tev odlagališča NSRAO na področju Vrbine v Krajevni skupnosti Šentlenart in 
sprejeli smernice za pripravo državnega lokacijskega načrta za letališče Cer-
klje ob Krki - obe točki je župan uvrstil na dnevni red na seji. 

v začetku marca proračun do-
končno potrjen.
da so socialno naravnani pa 
so pokazali s sprejemom pre-
dloga sklepa o socialno var-

stvenih pomočeh iz proračun-
skih sredstev. namenjena so 
za zagotavljanje sredstev za 
enkratne socialne pomoči ter 
kot novost v občini, pomoč 
družinam ob rojstvu otroka. 
Po vzoru večine slovenskih 
občin, zlasti pa posavskih, je 
Jure Pezdirc (PUM) dosegel 
povečanje pomoči za novoro-
jenca na 200 evrov bruto.
Potrebno bo še drugo branje, 
odlog pa se bo začel izvajati 
s sprejetjem proračuna. Za-
enkrat po žepih ne bodo uda-

rili starše vrtičkarjev, saj je 
župan umaknil predlog povi-
šanja cen vrtcev za dva in pol 
odstotka. enako je umik doži-
vel predlog oblikovanja eno-
tne cene komunalnih stori-
tev za kanalščine in odpadne 
vode.
Za nadaljevanje seje, ki bo 
predvidoma 12. februarja, 
jim ostaja predlog sklepa o 
spremembi programa pode-
ljevanja koncesij na primarni 
ravni javne zdravstvene služ-
be ter izdaja soglasja k ime-
novanju direktorice Zavoda 
za podjetništvo in turizem, 
na konec seje pa so prestavili 
tudi vprašanja in pobude sve-
tnikov. 

S.V.

gladko so potrdili predlog 
pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih funkcionarjev, 
članov delovnih teles  ob-
činskega sveta ter članov or-
ganov občine. svetniki bodo 
za sejo prejemali 285 evrov 
bruto, za nadaljevanje sej 
142,5 evro bruto, člani nad-
zornega odbora in delovnih 
teles bodo prejemali nagra-
de v višini 55 evrov bruto. 
svetniki so potrdili predlog 
sklepa o financiranju politič-
nih strank v občini – s prej-
šnjih 30 tolarjev za glas vo-
lilca na 0,34 evrov oziroma 
81,48 tolarja. Od	božiča	do	

božiča	in	malo	čez
doBova – v kulturnem društvu 
»Franc Bogovič« dobova deluje 
pet sekcij in sicer Me PZ, Ljud-
ski pevci, Likovna sekcija, ro-
gisti, od lani pa so bogatejši še 
za Literarno sekcijo Beseda, 
kar predsednik društva Drago 
Iljaš ocenjuje kot izjemno pri-
dobitev, saj so literati zelo ak-
tivni, prireditve z njimi pa še 
polnejše. iljaš tudi ocenjuje, 
da je sodelovanje med sekcija-
mi znotraj društva dobro, bi se 
pa splačalo še potruditi. ven-
dar skorajda ni bilo prireditve 
ali projekta, da bi ga posame-
zna sekcija ne izpeljala še v so-
delovanju s katero drugo dru-
štveno sekcijo. Celotno društvo 
prav tako zelo dobro sodeluje z 
vsemi ostalimi društvi v kraju, s 
projekti in nastopi pa uspešno 
navezujejo stike tudi z ostalimi 
društvi v občini in izven njenih 
meja. tako so lani navezali sti-
ke s kUd Mijat stojanović iz Ba-
bine grede, ohranili pa so tudi 
pristne stike z društvi, s kateri-
mi jih veže že več let trajajoče 
sodelovanje, tako so uresničili 
tudi srečanje z zboroma iz vr-
tojbe in rupe-Peči.

v društvu so uresničili štiri pro-
jekte, ki so bili sofinancirani iz 
občinskega proračuna – posa-
mezne sekcije so omejene na 
dva projekta – poleg tega pa 
so realizirali še vrsto projektov 
in prireditev. izpostavljajo pri-
dobitev prve društvene pesni-
ške zbirke Nade Srpčič »skriv-
nostno žarenje« in verjamejo, 
da tudi ne zadnje, saj so čla-
ni Besede zelo aktivni. tako 
je letos luč sveta že zagledala 
knjižica po pesnitvi (domnev-
no) dr. Franceta Prešerna »Pe-
sem o nesrečni katri«, ki jo je 
ilustriral Branko Bogovič. kot 
pravi, je namenjena vsem pu-
ritancem, kar je z besedami 
podkrepil Rudi Stopar »ni vse 
grdo, kar je nagravžno« in da 
so Branku izid knjižice omogo-
čili prijatelji – povsem normal-
ni ljudje. sicer pa risar Bran-
ko bralcem na koncu svetuje: 
»…berite, glejte, in če vam bo 
všeč, pokažite še drugim. Če pa 
bo za vas prevroče, knjižico za-
prite in jo ponovno odprite te-
daj, ko vas bo zeblo.«

N. Jenko S. 

mailto:bozena.devcic@brezice.si
mailto:oi.brezice@jskd.si
http://www.brezice.si/
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Stališče	svetniške	skupine	SDS
na tretji redni seji občinskega sveta občine krško, ki je bila 
dne 13.1. 2007, je svetniška skupina sds v točki, ki je obrav-
navala osnutek odloka o koncesiji za opravljanje določenih 
lokalnih gospodarskih javnih služb, podala predlog, da doba 
za podelitev koncesije, ki je navedena v predlogu odloka, to 
je 12 let, nikakor ni sprejemljiva in je hkrati tudi na nek na-
čin škodljiva. to pa iz več razlogov.
Prvi je moralni. občinski svetniki tega sklica, ki imamo štirile-
tni mandat, nimamo nikakršne pravice, da odločamo v imenu 
občinskih svetnikov, ki bodo izvoljeni čez štiri in osem let. 
drugi je gospodarski. krajši rok koncesijske pogodbe bo od-
ločno vplival na kvaliteto izvedbe del koncesionarja. Če je 
doba podeljene koncesije krajša, se koncesionar bolj trudi pri 
izvajanju zaupanih mu del, saj ima interes, da se mu konce-
sija ponovno podeli. istočasno se s tem omogoči konkurenč-
nost, saj so na trgu lahko že novi izvajalci, ki so lahko s po-
nudbo bolj kvalitetni in tudi cenejši.
tretji pa je ekonomski. Pri tako dolgoročno podeljenih kon-
cesijah se lahko dogodi, da z delom koncesionarja nismo več 
zadovoljni. vsaka prekinitev pogodbe, bi dobila sodni epilog, 
kar pa je povezano z zelo velikimi finančnimi izdatki, ki bi bili 
lahko tudi v breme vseh občank in občanov oz. davkoplače-
valcev. 
svetniška skupina se je zavzela in podprla predlog, da bi kon-
cesijo za pokopališko dejavnost podelili vsaj dvema koncesio-
narjema, tako da ima občan pravico in možnost izbire.

Javni natečaj, izvedli naj bi ga še v tem letu, bo podal osno-
vo za celovito urejanje prostora, občina pa želi z njim pri-
dobiti idejne urbanistično arhitekturne rešitve za umesti-
tev objektov v prostor. Pomembno bo oblikovanje odprtega 
mestnega prostora, ki bo z umeščanjem novih vsebin (knji-
žnica, fakulteta…)  pridobil novo kakovost in razpoznavnost 
starega mestnega jedra ter omogočil nadaljnji razvoj in nor-
malne delovne pogoje osrednje kulturne ustanove. na pod-
lagi izbrane natečajne rešitve bo sledila izdelava novega oz. 
sprememba in dopolnitev veljavnega prostorskega akta ter 
oblikovanje objekta nove knjižnice.

Predlagano področje urejanja se nahaja v starem delu me-
stnega jedra krško, na širšem območju, ki je na sv omeje-
no z obstoječimi objekti ob mestni ulici – Cesti krških žrtev 
(CkŽ), na jugu z zidom ob kapucinskem samostanu, na za-
hodu s pobočjem hriba – trške gore ter na severu z objekti 
ob Hočevarjevem trgu. Za navedeno je potrebno pripravi-
ti geodetski načrt območja, ki ga bo izdelal Geodetski biro 
d.o.o. iz Brežic. Občina Krško zato prosi lastnike zemljišč, 
da omogočijo  izvajanje meritev na terenu ter se zahvalju-
je za sodelovanje in  razumevanje.

Občina Krško je v letu 2004 začela z aktivnostmi za pri-
pravo Strategije prostorskega razvoja občine Krško in Pro-
storskega reda občine Krško. Vsem krajevnim skupnostim 
je posredovala knjige pobud in predlogov, kamor lahko 
krajani vpišejo svoje pobude in predloge za spremembo 
namenske rabe zemljišč. Slednje Občina Krško še vedno 
sprejema.

Ministrstvo za okolje je pripravilo Zakon o prostorskem na-
črtovanju, ki čaka na sprejem v državnem zboru rs in bo na-
domestil Zakon o urejanju prostora. Zakon naj bi bil sprejet 
februarja ali marca, rok za pripravo prostorskega planskega 
akta pa je dve leti po njegovem sprejemu. kot pojasnjuje 
vodja oddelka za okolje in prostor Simona Lubšina, je obči-
na krško že pristopila k izdelavi strokovnih podlag iz podro-
čja kmetijstva, turizma in stanovanjske gradnje. rok do ka-
terega lahko občani oddajo vloge za spremembo namenske 
rabe še ni določen, zato jih na oddelku za okolje in prostor 
občine krško ter na sedežih krajevnih skupnosti, še vedno 
sprejemajo. občina krško bo po uveljavitvi zakona pristopi-
la k pripravi programa priprave kot osnovnega dokumenta, 
ki bo opredelil postopek sprejemanja prostorskega akta, v 
katerem bo na novo definirana namenska raba zemljišč gle-
de na izražene potrebe in želje občanov, pod pogojem, da 
bodo ministrstva in ostali nosilci urejanja prostora s takimi 
spremembami soglašali.  

Kam	z	zapuščenimi	živalmi?
na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Ur.l. rs. št. 
98/99), Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali 
(Ur.l. rs, št. 45/00), izbora izvajalca na osnovi javnega na-
ročila z zbiranjem ponudb  in s podpisom pogodbe, zagota-
vlja izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali za 
območje Občine Krško zavetišče Meli center Repče, Haj-
dinjak terezija, s.p. repče 10, 8210 trebnje.

V primeru najdene zapuščene živali se lahko obrnete na 
direktno telefonsko št. zavetišča: 07/ 304 56 16 ali 041-
779 884.

Načrtovanje	nove	knjižnice	v	
Krškem
Potem, ko je Občinski svet Občine Krško leta 2005 za loka-
cijo nove knjižnice potrdil območje med Hočevarjevim tr-
gom in Šofersko ulico ter za objekti ob CKŽ in območjem 
Trške gore, Občina Krško v tem času pristopa k pripravi 
javnega natečaja za izbiro najprimernejše urbanistične in 
arhitekturne rešitve za novo knjižnico v Krškem. 

Še	je	čas	za	pobude	in	
predloge	za	spremembo	
namenske	rabe	zemljišč

IZ SVETNIŠKIH SKUPIN

oBra je eden izmed treh pro-
gramov, ki obravnavajo rav-
nanje z radioaktivnimi odpad-
ki in so financirani s sredstvi 
evropske unije. dvoletni pro-
gram predvideva pripravo iz-
hodišč za ustanovitev evrop-
skega observatorija, ki se bo 
ukvarjal z ravnanjem viso-

ko radioaktivnega odpada. 
Partnerice programa priha-
jajo iz agencij za radioaktiv-
ne odpadke, Uprav za jedr-
sko varnost, združenja gMF, 
različnih univerz, akademskih 
in raziskovalnih institucij ter 
evropske komisije. Poleg slo-
venije sodelujejo še Finska, 
Švedska, nemčija, Švica, Če-
ška, Španija, Belgija, Madžar-
ska, Litva, Latvija, nizozem-
ska, romunija in Ukrajina. 

sodelujoči so se na delovnem 
sestanku podrobneje sezna-
nili s projektom,  ki naj bi v 
naslednjih dveh letih zbral in 
uredil najrazličnejša vede-
nja o ravnanju z radioaktiv-
nimi odpadki ter prikazal pri-
mere dobre prakse pri iskanju 
rešitev za visoki radioaktivni 
odpad. izsledki bodo dosto-
pni na posebej vzpostavlje-
nem spletnem portalu, kjer 
bo odprt tudi forum za izme-
njavo mnenj, vzpostavljena 
pa bo tudi svetovalna skupi-
na, ki se bo vključila v najra-
zličnejše procese in dogodke 
po evropi. končni cilj projek-

Župan	v	Eurajoki	
na	Finskem

ta je tudi dognanje ali bi to-
vrsten observatorij lahko kot 
stalna institucija deloval tudi 
v prihodnje. 

Udeleženci srečanja so se se-
stali tudi s predstavniki obči-
ne eurajoki, kjer deluje je-
drska elektrarna z dvema 

reaktorjema, tretji z močjo 
1600 MW je v gradnji, zagna-
li ga bodo leta 2010.  Po 30 
letnem obratovanju so leta 
2001 v bližini omenjenega je-
drskega objekta začeli graditi 
trajno odlagališče radioaktiv-
nih odpadkov. gre za 500 m 
globoko odlagališče na grani-
tni podlagi. na Finskem poleg 
omenjene deluje še ena jedr-
ska elektrarna. obe, gorilne 
elemente hranita v začasnih 
odlagališčih. na eno mesto 
jih bodo prestavili leta 2020, 
ko bo zgrajeno odlagališče za 
visok radioaktivni odpad.

istočasno so se na Finskem 
sestali tudi člani predsed-
stva gMF, ki so na seji spreje-
li plan dela za tekoče leto in 
leto 2008, ko naj bi januarja 
v občini krško, v organizaciji 
združenja, potekal dvodnev-
ni seminar. to bo priložnost 
za podrobno izmenjavo na-
ših izkušenj z izkušnjami dru-
gih evropskih držav v času, ko 
bo morala biti tudi v našem 
prostoru sprejeta odločitev o 
umestitvi odlagališča nsrao. 

Župan občine Krško Franc Bogovič, podpredsednik 
Združenja evropskih občin z jedrskim objektom 
(Group of european municipalities with nuclear fa-
cilities), se je konec minulega tedna vrnil s tridnev-
nega delovnega obiska na Finskem. Seznanil se je s 
programom evropskega observatorija za dolgoročno 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki – OBRA.   

spoštovani g. predsednik vlade rs!

na vas se ponovno obračamo s pismom, v katerem vas sezna-
njamo z vedno večjim nezadovoljstvom svetnikov občinskega 
sveta, političnih strank in list ter vseh občanov v zvezi z od-
nosom vlade rs do občine krško. občina krško resno in odgo-
vorno sodeluje pri številnih projektih državnega pomena, ki 
bistveno posegajo v naš prostor in dolgoročno opredeljujejo 
možnosti razvoja ter vplivajo na kakovost bivanja. o nadalj-
njem razvoju občine razmišljamo celovito, zato od države pri-
čakujemo sodelovanje in konstruktiven dialog z upoštevanjem 
naših interesov.

vse bolj postaja aktualno reševanje problematike poslovnih 
prostorov za potrebe državnih organov, ki v primeru Posavja 
dobiva širši kontekst, predvsem z vidika predvidene regiona-
lizacije slovenije.

državni organi so na območju Posavja že več desetletij razpo-
rejeni policentrično, zato je bil med posavskimi občinami do-
sežen načelen dogovor, da se obstoječih institucij ne seli iz 
ene v drugo občino. ocenjujemo namreč, da z ustanovitvijo 
bodočih pokrajin šele prihaja čas, da se pogovorimo o more-
bitnih spremembah sedežev posameznih državnih organov in 
umeščanju novih. Zato nas preseneča odnos nekaterih ministr-
stev oziroma državnih organov, ki ne želijo upoštevati dogovo-
rov v našem okolju. kljub obljubam, da država ne bo posega-
la v dogovore med občinami, se je v preteklih letih iz krškega 
delno ali v celoti preselilo več državnih institucij – med njimi 
davčni urad, Uprava za obrambo, izpostava za zaščito in reše-
vanje s Centrom za obveščanje, Carinska izpostava, napoveda-
na pa je še selitev Prometne policijske postaje, inšpekcijskih 
služb ter nekaterih drugih institucij. 

občina krško že več let konstruktivno in argumentirano pri-
stopa k reševanju prostorskih problemov, kljub temu, da je to 
pristojnost vladnih služb. ne strinjamo se z utemeljitvijo po-
sameznih ministrstev, da v krškem ni ustreznih prostorov za 
državne institucije. takšno mnenje ne odgovarja dejanskemu 
stanju, kar na primer dokazuje zadnji sklep Ministrstva za delo 
družino in socialne zadeve o postavitvi regijskega centra za 
socialno delo v Brežice, kljub razpoložljivim in urejenim pro-
storom v krškem. 

tudi za potrebe inšpekcijskih služb smo že v letu 2003 sklica-
li sestanek in predlagali možnosti reševanja prostorske stiske, 

Odprto	pismo	predsedniku	Vlade	RS	Janezu	Janši,	podpisano	v	ponedeljek,	5.	februarja

Nezadovoljstvo	z	odnosom	
Vlade	RS	do	občine	Krško

nato pa julija 2006 ponudili petletni brezplačni najem poslov-
nih prostorov v mestnem jedru krškega z možnostjo nadaljnje-
ga najema ali odkupa. 

Ministrstvo za javno upravo je v dopisu, z dne 21.7.2006, oce-
nilo, da so ponujeni poslovni prostori ustrezni, saj zadošča-
jo tako po površini kot po številu pisarn, ki jih potrebujejo 
inšpektorji. občina krško je do konca avgusta uredila vse po-
trebne dogovore z lastnikom objekta, v začetku septembra 
pa je bil po skupnem sestanku na Ministrstvu za javno upra-
vo opravljen ogled prostorov, na katerem je bilo s strani pred-
stavnikov ministrstva zagotovljeno, da posredujejo odgovor 
glede nadaljnjih korakov v roku 14 dni. kljub pisnim pozivom 
za posredovanje odgovora, smo se z državnim sekretarjem na 
Ministrstvu za javno upravo sestali šele 18.1.2007, ko nas je 
na naše presenečenje seznanil s selitvijo sedeža inšpekcijskih 
služb v Brežice.

Zaradi navedenega smo vse bolj prepričani, da so odločitve o 
selitvi posameznih služb politične odločitve, ki ne temeljijo na 
strokovni, gospodarni in argumentirani presoji, ki jo je občina 
krško vedno podajala. 

v prihodnjih letih so na območju naše občine predvideni šte-
vilni projekti (umeščanje odlagališča nsrao, izgradnja hidroe-
lektrarn na spodnji savi, skladiščenje plina na senovem, drugi 
blok nek), ki lahko uspešno potekajo samo v partnerskem so-
delovanju med lokalno skupnostjo in državo.

v dosedanjem odnosu pri reševanju posameznih vprašanj tega 
sodelovanja nismo uspeli razviti, zato vam želimo na skupnem 
sestanku predstaviti naše poglede in prizadevanja, ki poveza-
na predstavljajo celovit pogled na trajnostni razvoj in bivanje 
v našem prostoru. Pri tem je pomembno, da država ne otežu-
je, temveč spodbuja takšno skupno sodelovanje. 

na osnovi pobud političnih strank bo občinski svet občine kr-
ško omenjeno problematiko predvidoma obravnaval meseca 
marca 2007.

Pričakujemo, da postanemo enakovreden sogovornik v zade-
vah, ki so povezane z našo občino, zato vas prosimo, da nam 
sporočite možni termin skupnega sestanka.

s spoštovanjem vas pozdravljamo! 

Predsedniki občinskih odborov političnih strank:
Franc Bogovič, slovenska ljudska stranka
stane Pajk, slovenska demokratska stranka
mag. vojko sotošek, Liberalna demokracija slovenija
Martin kodrič, nova slovenija
dušan Šiško, slovenska nacionalna stranka
rajmund veber, socialni demokrati
anton Planinc, demokratična stranka upokojencev slovenije
david radej, Posavska unija mladih

Predstavniki list, izvoljenih v Občinski svet občine Krško: 
Jože Habinc, Lista za razvoj mojega kraja
ivan Urbanč, neodvisna lista novih idej za razvoj občine kr-
ško - rok
vilma Jan Špiler, Lista za prihodnost mladih
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na svečani slovesnosti je rek-
torica Univerze v Ljubljani, 
prof. dr. Andreja Kocijančič, 
promovirala nove doktorje 
znanosti, dvanajst doktoran-

dov, med katerimi je bil tudi 
Andrej Lisec (na sliki zgoraj). 
28-letni Boštanjčan je diplo-
miral leta 2001 na Fakulteti za 
pomorstvo in promet Univer-
ze v Ljubljani, kjer je postal 
mladi raziskovalec in si leta 
2004 pridobil naziv magister 
znanosti s področja prometnih 
ved. Že dve leti kasneje, leta 
2006, je na ekonomski fakul-
teti Univerze v Ljubljani kot 
mladi raziskovalec uspešno 
zagovarjal doktorsko diserta-

LJUBLJANA – V prostorih Univerze v Ljubljani je v torek, 23. januarja, pote-
kala promocija novih doktorjev znanosti. Eden izmed njih je postal tudi 28-
letni Andrej Lisec iz Dolenjega Boštanja.

Nov	doktor	znanosti	iz	Posavja

cijo z naslovom optimizaci-
ja logistike paketov v hierar-
hični prostorski zasnovi poštne 
mreže in s tem pridobil naziv 
doktorja znanosti s področja 

informacijsko-upravljavskih 
ved. doktorska disertacija pri-
kazuje, kako je možno teore-
tične modele povezati tudi v 
praksi, saj je bil dve leti za-
poslen v  Poštnem logističnem 
centru v Ljubljani. in kaj mu 
pomeni podeljeni naslov dok-
torja znanosti? veliko, pred-
vsem to, da lahko pridobljeno 
znanje posreduje študentkam 
in študentom Fakultete za lo-
gistiko ter ga nadgrajuje s so-
delavci. Pridobljeno znanje 

in nadgrajevanje le-tega je 
hkrati vstopnica v akademsko 
sfero, kjer so pomembni tudi 
korektni in topli medčloveški 
odnosi. novi dr. znanosti, an-
drej Lisec, je svoja najlepša 
otroška in mladostna leta pre-
živel v domačem okolju, v ro-
dnem Boštanju, kjer še vedno 
živi. na domači kraj in bli-
žnjo sevnico ga veže kar ne-
kaj lepih spominov, med kate-
rimi je tudi delo moderatorja 
na lokalni radijski postaji ra-
dio sevnica (radio sevnica žal 
svojega radijskega programa 
ne oddaja več iz svojega la-
stnega studia, op.p.), kjer je 
delal še kot študent Fakultete 
za pomorstvo in promet. da-
nes je zaposlen kot asistent na 
Fakulteti za logistiko Celje-kr-
ško Univerze v Mariboru in je 
koordinator za mednarodno 
izmenjavo študentk in študen-
tov. njegova želja je ostati v 
akademskih krogih. v prostem 
času rad prepeva, saj je član 
okteta Jurij dalmatin in Me-
šanega pevskega zbora Župni-
je Boštanj.

Smilja Radi
Foto: KO-GU

Župan se je udeležil praznova-
nja 100. letnice rojstva Ama-
lije Vovk iz gornjega Brezove-
ga. klena gospa je častitljivi 
jubilej praznovala v gostilni 
Janc na studencu, kjer so ji 
številni sorodniki in gostje za-
želeli še veliko zdravih in sreč-
nih let.

Sevnica	ima	najnižjo	stopnjo	
brezposelnosti	v	Posavju
direktor Zavoda rs za za-
poslovanje, območne eno-
te sevnica, Anton Koren, je 
skupaj s sodelavci župana 
Kristijana Janca seznanil z 
osnovnimi kazalci gibanja na 
trgu dela v letu 2006 v Posav-
ju. Posavska brezposelnost 
beleži znotraj slovenskega 
prostora zelo ugodna giba-
nja, kar je posledica gospo-
darske rasti in investicijskih 
vlaganj. Povpraševanje po 
določenih kadrih že presega 
ponudbo obstoječega kadra, 
saj se znotraj brezposelnosti 
kažejo in vse bolj izstopajo 

Čistilna	naprava	Sevnica
na skupnem sestanku investitorja in projektanta izgradnje in-
frastrukturnih ureditev hidroelektrarne Blanca, predstavnika 
občine sevnica ter projektantov vodnogospodarskih ureditev, 
ki je potekal na temo projektiranja in izvedbe centralne či-
stilne naprave sevnica v povezavi z izvedbo vodnogospodar-
skih ureditev na območju akumulacijskega bazena hidroelek-
trarne Blanca, je bil dan poudarek na ureditvi drožanjskega 
in Florjanskega potoka. Ugotovili so, da se ureditve teh dveh 
pritokov reke save ne bodo mogle izvajati v povezavi z ure-
ditvami na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne 
Blanca. dogovorili so se, da bo potrebno dodatno preučiti pro-
blematiko na tem področju in s tem v zvezi določili ožjo pro-
jektno skupino, ki se bo sestala že v naslednjem tednu.   

Komunalne	in	infrastrukturne	
ureditve	na	Bregu
na pobudo krajanov Brega so 
se v tamkajšnjem gasilskem 
domu sestali predstavniki ob-
čine sevnica, krajevne skupno-
sti Loka pri Zidanem Mostu in 
javnega podjetja infra, ki je na 
tem območju gradilo akumula-
cijski bazen He Boštanj in ure-
dilo nekatere pritoke save, ter 
krajani Brega. krajani so podali 
zahteve, za katere bi želeli, da 
se urejajo sočasno z izgradnjo 
brvi Šmarčna – Breg. Priorite-
tna ureditev, ki si jo želijo in je 
hkrati tudi največja investicija, 
je izgradnja pločnikov ob glav-

Sanacija	objekta	OŠ	Studenec
na objektu Podružnične oŠ studenec so bile izvedene prei-
skave materialno tehničnega stanja in analiza potresne od-
pornosti objekta. rezultati so pokazali, da objekt ni potre-
sno varen, saj lesene stropne konstrukcije v treh od štirih 
prostorov ne ustrezajo niti pogoju napetosti niti pogoju do-
voljenih pomikov. Zato je občina sevnica naročila izdela-
vo projektne dokumentacije za sanacijo objekta. ker šolski 
prostori niso urejeni v skladu z navodili za graditev osnov-
nih šol v naši državi, bo sanacija obsegala tudi preureditev 
prostorov. Predstavniki šole in izdelovalec projektne doku-
mentacije so se dogovorili, da sodelujoči podajo svoje pri-
pombe na predlog sanacije, ki ga je pripravil projektant.

Šolski	parlament	
na	OŠ	Sava	
Kladnika	Sevnica
v osnovni šoli sava kladni-
ka sevnica je potekala okro-
gla miza šolskega parlamen-
ta in skupnosti naše največje 
osnovne šole. Učenci, pred-
stavniki oddelkov vseh de-
vetih razredov, so pod vod-
stvom mentoric Gordane 
Kenda in Mirjane Jelančič 
spregovorili o temi »Moje 
mnenje o devetletki«. Pred-
stavili so kritična mnenja o 
različnih temah, vezanih na 
devetletko - o nacionalnem 
preizkusu znanja, nivojskem 
pouku, ocenjevanju, izbirnih 
predmetih pa tudi o svojih 
pravicah in dolžnostih. trije 
predstavniki šole bodo njiho-
va mnenja predstavili tudi na 
17. občinskem šolskem parla-
mentu, ki bo 05. 02. 2007 v 
oŠ tržišče. 

Izvajanje	kontrole	pitne	vode
Zdravstveni inšpektorat v skladu z zakonodajo skrbi za izva-
janje predpisov v zvezi s kontrolo zdravstvene neoporečno-
sti pitne vode. v sistemih z upravljavci, določenimi v skladu 
z zakonodajo, se kontrole redno izvajajo po predpisani me-
todologiji. kontrola pa se povečini ne izvaja na sistemih, ki 
jih upravljajo vodovodni odbori in takšnih je v občini sevni-
ca že več kot 30. nekaterim so bile že izdane odločbe o od-
pravi pomanjkljivosti, ki morajo biti do roka realizirane. v 
naslednjih dneh se bo izvajala kontrola tudi na preostalih 
sistemih, saj je zdravstveno neoporečna pitna voda temelj 
zdravega načina življenja.

Regionalizacija	Slovenije	
Predsednik vlade Janez Janša je županom slovenskih občin, 
med katerimi je bil tudi Kristijan Janc, predstavil predlog za-
konov o pokrajinah, ki so v delovni fazi. Predstavniki vlade so 
odprti za pripombe in drugačne rešitve od predlaganih. regi-
onalizacija slovenije pomeni približanje odločanja državlja-
nom in več možnosti za pridobivanje in združevanje razvoj-
nih sredstev. državni zbor naj bi štiri od petih zakonov sprejel 
do polovice leta. Pokrajine naj bi zaživele leta 2009. Posav-
je je s svojimi dosedanjimi aktivnostmi uspelo prepričati na-
črtovalce regionalizacije, da izpolnjuje pogoje za samostoj-
no regijo.

Srečanje	župana		s	člani	
društva	ljubiteljev	starih	vozil	
Hrast	iz	Tržišča
Župan Kristijan Janc je na sevniškem gradu sprejel člane dru-
štva ljubiteljev starih vozil Hrast iz tržišča. ti poleg skrbi za 
starejša prevozna sredstva s svojimi oldtimerji sodelujejo na 
tekmovanjih, kjer so med najboljšimi v državi v različnih tek-
movalnih panogah, kar jim daje še več vzpodbude za nadalj-
nje delo. društvo je tudi organizator dirke iz tržišča na Mal-
kovec, ki so jo kot eno najbolj organiziranih ocenili tehnični 
delegati in tekmovalci, ki se vedno radi vračajo v Mirnsko doli-
no. Župan je društvu čestital za rezultate in jim zaželel uspe-
šno delo tudi vnaprej.

Priprave	na	
razborski	pasijon
Župnija razbor je v sodelova-
nju z mnogimi krajani že ne-
kajkrat pripravila razborski 
pasijon, predstavo, ki je ce-
njena tudi v širšem sloven-
skem prostoru. Pater dr. Ka-
rel Gržan je župana Janca 
seznanil s potekom priprav 
na letošnjo izvedbo pasijona 
v velikonočnem čas. občina 
sevnica bo sodelovala in po-
magala pri tem projektu.

500	let	župnije	
Boštanj
Župnija Boštanj visoki jubi-
lej - 150 letnico cerkve in 500 
let župnije, ki so ju proslavili 
s slavnostnim Mozartovim kon-
certom, v katerem so nastopi-
li komorni orkester tartini, 
Zbor oglarske šole novo mesto 
in Mešani pevski zbor iz vavte 
vasi pri novem mestu. Župlja-
nom je vse dobro ob prazniku 
zaželel tudi župan Janc. 

100.	rojstni	dan	
Amalije	Vovk

strukturna neskladja. v obči-
ni sevnica je izkazan porast 

delovno aktivnega prebival-
stva za 3,5 %. stopnja brez-
poselnosti je v sevniški obči-
ni najnižja v Posavju in znaša 
8,6 %, kar je tudi pod sloven-
skih povprečjem, ki znaša 8,9 
%. v občinah Brežice in kr-
ško je stopnja brezposelno-
sti 10,6 %. Z ukrepi Zavoda in 
občine sevnica, ki vzpodbu-
ja zaposlovanje s sredstvi ob-
činskega proračuna, z ukrepi 
prostorskega načrtovanja in 
izgradnjo infrastrukture, je 
pričakovati, da se bodo po-
dobni trendi nadaljevali tudi 
v prihodnje.Anton Koren

govedorejsko društvo sev-
nica šteje okoli 85 čla-
nov. glavna, osnovna nalo-
ga društva je povezovanje 
kmetov na področju gove-
doreje. Poleg tega društvo 

v spomladanskem času or-
ganizira najmanj dve stro-
kovni ekskurziji, v zimskem 
času pa poskrbi za različ-
ne vrste izobraževanj, in si-
cer na področju prehrane in 
zdravstvenega varstva živa-
li ter skuša redno seznanja-
ti govedorejce z varstvom 
pri delu in ostalimi ukre-
pi eU. enkrat letno pripra-
vi tudi občni zbor. na pet-
kovem občnem zboru je vse 
prisotne po pozdravnem na-
govoru predsednika govedo-
rejskega društva sevnica Bo-
židarja Becija pozdravil in 
poudaril nujnost povezova-
nja kmetov, ki bodo v okviru 
sindikata kmetov lažje dose-
gali želene cilje na področju 
nadaljnjega razvoja kme-
tijstva, župan občine sev-
nica Kristijan Janc. Podžu-
pan in predsednik odbora za 
kmetijstvo v občini sevnica 
Srečko Ocvirk je na krat-
ko predstavil program usme-
ritve kmetijske politike v 
občini. na podlagi direkti-
ve eU bo potrebno precej-
šen del programa spreme-

Občni	zbor	Govedorejskega	
društva	Sevnica
BOŠTANJ – V prostorih gostišča Felicijan v Boštanju je v petek, 2. februarja, 
potekal občni zbor Govedorejskega društva Sevnica. Na njem so izvolili tudi 
novega predsednika oz. predsednico in nov upravni odbor.

niti – predvsem na področju 
živinoreje. v ospredju je 
zdravstveno varstvo čred in 
sofinanciranje zavarovanja 
čred. Joško Kovač, direk-
tor kmečke zadruge sevni-

ca, je pohvalil delo zadru-
ge na področju proizvodnje 
mleka in pitancev, ki se je v 
lanskem letu povečala. Pe-
ter Mlakar, direktor veteri-
narske postaje sevnica, je 
opozoril na spremembe pri 
delu veterinarske službe za-
radi direktiv eU, ki nareku-
je uvedbo zelo natančnega  

registra govedi. Predsednik 
sindikata kmetov slovenije, 
Roman Žveglič, je predsta-
vil ukrepe kmetijske politike 
za minulo leto in za priha-
jajoče leto 2007, predvsem 
na področju davčne politi-
ke in na področju cen gove-
di. Pojavljajo se spremembe 
tudi na področju zdravstve-
nega zavarovanja, ki svoje 
cene drastično dviguje. Jer-
nej Redek, tajnik sindikata 
kmetov slovenije, je razgr-
nil nekaj ukrepov za izvedbo 
neposrednih plačil za leto 
2007. Tomo Jeraj, predstav-
nik Zavarovalnice triglav, je 
spregovoril o novostih pri za-
varovanju poljščin in živine. 
Uvodnemu delu je sledila iz-
volitev novega predsedni-
ka oz. predsednice govedo-
rejskega društva sevnica in 
12-članskega upravnega od-
bora. Predsednica je postala 
Fanika Simeonov iz Zgornjih 
vodal pri tržišču, podpred-
sednik pa Božidar Beci z 
razborja. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

ni cesti proti železniški postaji. 
v ta namen bo organiziran se-
stanek s pristojnimi na direkci-
ji rs za ceste, ki je upravljavec 
predmetne ceste, da se rekon-
strukcija omenjenega odseka 
vključi v državne plane cestne 
infrastrukture. Za ostale manj-
še ureditve je bil sklenjen do-
govor, da se opravi popis del ter 
finančno ovrednoti. na podlagi 
slednjega pa bo potreben do-
govor, katere ureditve se ureja-
jo prioritetno ter v sodelovanju 
vseh pristojnih določiti finanč-
no participacijo.   
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krŠko - Zadnji dan pouka v  letu 2006 se je na naši šoli zgo-
dil ''novoletni šolski ples'', na katerem so igrali trije bendi, 
ki jih večinoma sestavljajo dijaki naše šole. okoli 10. ure 
zjutraj so prvi zaigrali Uranium Pills, ki so s starimi roker-
skimi uspešnicami navdušili in spravili na noge vso publiko. 
nato so ples nadaljevali »združeni harmonikarji«, ki so odi-
grali venček domačih. Za njimi so v punk-rock stilu in hitrih 
ritmih blesteli agrokultura. tudi oni so spravili na noge ve-

liko število občinstva z nekaj priredbami in avtorskimi pe-
smimi. Zadnji šolski dan leta 2006 so na koncu še zaključili 
necrology, ki so v death-metal stilu »zamajali« marsikate-
ro glavo. vsi trije bendi so pritegnili pozornost vseh priso-
tnih, veliko pozornosti pa sta bili deležni dve plesni skupi-
ni, ki sta povezovali že omenjene bende. ti plesni skupini 
sta Unique in s'n'H, s svojimi točkami pa sta pritegnili celo-
tno občinstvo, še posebej moški del. ta dan je prav zaradi 
koncerta in plesa ostal v spominu marsikaterega dijaka. se-
veda pa ne bi mogli brez odličnega tonskega mojstra tomi-
ja nagliča, ki je pripravil celotno ozvočenje in ustvaril su-
per zvok, pohvaliti pa moramo še ostale, ki so pomagali pri 
pripravi celotnega koncerta.
Še več takšnih plesov in koncertov, prosim!

Jure Anžiček

Novoletni	ples	na	ŠC	Krško	
Sevnica

LJUBLJANA, KRŠKO - kot že vrsto let doslej je Zveza prija-
teljev mladine krško odpeljala mlade parlamentarce osnov-
nih šol občine krško v Ljubljano, da bi pobliže spoznali par-
lament republike slovenije. v ponedeljek, 22. januarja, je 
mlade govorce krškega občinskega otroškega parlamenta na-
govoril predsednik državnega zbora France Cukjati. sledil je 
zanimiv ogled in predavanje vodje protokola o notranjosti te 
"hiše demokracije" ter posameznih nalogah parlamenta. svo-
je mlade domačine je v parlamentu sprejel in nagovoril tudi 
poslanec v državnem zboru Stane Pajk, po koncu ogleda pa 
je v prostorih državnega sveta odgovarjal tudi na vprašanja 
mladih radovednežev. Za mlade parlamentarce pa se je pot 
spoznavanja demokratičnega dialoga šele dobro začela: v fe-
bruarju se bodo soočili na občinskem otroškem parlamentu 
in predstavili svoja mnenja, dileme in pobude na temo "Moje 
mnenje o devetletki", ki očitno zbuja tudi širše zanimanje. 
kako se gradi pot mladega parlamentarca, kako se pripravlja-
jo na debatiranje na posameznih šolah in kaj mladim pome-
ni ponujena možnost dialoga na širšem nivoju, pa bo televi-
zija krško odkrivala v posebni oddaji "Moram povedati svoje 
mnenje", ki bo na sporedu v začetku meseca marca.  M.M.

Obiskali	so	parlament

KRŠKO - v organizaciji Zveze prijateljev mladine krško in dru-
štva Bralna značka slovenije je v četrtek, 25. januarja, v pro-
storih oŠ Jurija dalmatina potekalo strokovno srečanje za men-
torje bralne značke na temo izbora literature za mlade bralce. 
tokrat so na srečanje povabili mag. Tilko Jamnik iz ljubljan-
ske Pionirske knjižnice in Darko Tancer Kajnih, urednico revije 
otrok in družina. Jamnikova je zbranim spregovorila o pomenu 

in motivaciji za branje ter priporočilih za branje v predšolskem 
obdobju in nižjih razredih devetletke. otroci se morajo že v niž-
jih razredih oŠ seznaniti z večimi vrstami branja, starši pa naj 
bi spoznali šolsko ali splošno knjižnico, saj so tako tudi oni pri-
pravljeni na spodbujanje svojih otrok pri branju in na izzive bra-
nja, je še poudarila Jamnikova. Mentorje je pozvala k večji ude-
ležbi šol pri reševanju letošnjega knjižnično muzejskega kviza 
»Znameniti slovenci in njihove spominske hiše«, saj prav tovr-
stni kvizi spodbujajo sodelovanje knjižničarjev, slavistov in uči-
teljev drugih predmetov na šoli. tancerjeva pa se je osredotoči-
la na priporočila za branje v višjih razredih oŠ in v srednji šoli, 
kjer tudi sama predava slovenščino. iz založbe Mladika so pred-
stavili literarno revijo kekec, mentorji pa so spoznavali poseb-
no internetno bralno značko, ki poteka na brežiški in še nekate-
rih slovenskih osnovnih šolah.  P. B.

Strokovno	srečanje	za	
mentorje	bralne	značke

ŠPORT, MLADI

Deržanič	in	Špiler	rekordno
BreŽiCe - na dvodnevnem slo-
venskem atletskem prvenstvu v 
dvoranskih mnogobojih na duna-
ju je rok deržanič (Fit Brežice) 
med člani zaostal le za damja-
nom sitarjem in s 5583 točkami 
za več kot 200 točk izboljšal osem 
let star mladinski slovenski rekord 
gregorja kovačiča. Pri tem je po-
pravil osebne rekorde v skoku v 
višino (205cm), teku na 1000 me-
trov (2min 45s) ter skoku s pali-
co (430 cm). rok se je povzpel 
na vodilno mesto zimske lestvice 
evropskih mnogobojcev v konku-
renci mladincev.
novi Fitovec vid Zevnik je zelo 
uspešno nastopil v reprezentanci 
slovenije na mednarodnem krosu 
v Beogradu, kjer je bil v teku na 
4000 m v konkurenci 150 tekačev 
izvrsten 5. Marko Špiler pa je na 
mitingu v slovenski Bistrici kroglo 
sunil 17,62 m ter postavil državni rekord za mlajše mladince in iz-
polnil normo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v ome-
njeni kategoriji.

Rok Deržanič med skokom 
v daljino

Krški	plavalci	v	stiku	vrhom
krŠko - na državnem prvenstvu v plavanju, ki je potekalo v Ma-
riboru, so si nekaj odličnih rezultatov in uvrstitev priplavali tudi 
tekmovalci krškega Celulozarja. v članski konkurenci so tik pod 
zmagovalnim odrom na 4. mestu obstali Jaro kovačič na 800 m 
prosto, nina Mandl na 400 m mešano in dolores Žičkar na 50 m 
prsno, Jernej omerzel pa je bil na 50 m prosto 5. Mandlova je 
plavala odlično tudi v preostalih disciplinah, saj je bila na 200 
m mešano in 100 prsno 7., na 50 delfin pa 8. Med mladinci se je 
najvišje zavihtel krešo radunovič z 9. mestom na 200 m meša-
no, med kadeti je bil Jaka kramaršič 7. na 100 m hrbtno in 8. 
na 1500 m prosto. ob razmerah, v katerih delujejo krški plaval-
ci, so doseženi rezultati odlični, saj krčani  nekako le ohranjajo 
stik s širšim vrhom slovenskega plavanja. Povratek v sam vrh pa 
je seveda pogojen z izgradnjo novega bazena.

Rainovke	med	zvezdami
krŠko - telovadke gimnastičnega društva rain krško so na 
povabilo gimnastične zveze slovenije nastopile na sloven-

ski gimnastič-
ni akademiji 
»gimnastične 
zvezde« v trbo-
vljah. nastopile 
so Urška Štus, 
nika Močivnik, 
Maruša Metel-
ko, ana vodeb 
in najperspek-
tivnejša telo-
vadka v Posav-
ju, cicibanka 
Lara Žibert.

Maruša, Ana in Lara v družbi Aljaža 
Pegana in Mitje Petkovška

Kopinč	zmagal,	Planinčevi	bron
BreŽiCe – Brežiški karateisti so nastopili na tradicionalnem ka-
rate turniju v Limbušu. viktor kopinč je v katah med starejši-
mi dečki prepričljivo premagal vse svoje nasprotnike in dose-
gel najbolj prepričljivo zmago na turnirju, v bojih pa se je do 
bronaste kolajne prebila mlajša deklica Petra Planinc.

Najuspešnejši	Žabkar
krŠko - v Mariboru je med 19. in 22. januarjem potekalo držav-
no prvenstvo za igralce starosti do 12 let. na turnirju B so uspe-
šno nastopili tudi igralci tk krško Matej Požar, Miha Povhe in Žan 
Žabkar. najuspešnejši je bil prav slednji, ki je po gladkih zma-
gah v 1. in 2. kolu v četrtfinalu in polfinalu izločil drugega in pe-
tega nosilca turnirja, v finalu pa klonil v podaljšku igre.

Kelek	priplezal	na	stopničke
krŠko, BreŽiCe - Člana Posavskega alpinističnega kluba ka-
tja krejan in izak kelek sta se udeležila finala 13. državne-
ga prvenstva srednješolcev v športnem plezanju, ki je pote-
kalo na Škofijski gimnaziji Šentvid. izak, ki je zastopal Šolski 
center krško-sevnica, se je med starejšimi dijaki brez licen-
ce veselil 3. mesta in medalje, katja, gimnazija Brežice, pa 
je bila med mlajšimi dijakinjami 6.

V	Münchnu	pod	pričakovanji
LeskoveC - Jelica Majstorovič iz strelskega društva Lesko-
vec se je udeležila mednarodnega strelskega tekmovanja v 
bavarski prestolnici München. Prvi tekmovalni dan je s 389 
krogi za las dosegla normo za evropsko prvenstvo in končala 
na 51. mestu, naslednji dan pa je nastreljala samo 387 kro-
gov ter bila 61. to sta bila njena najslabša nastopa sezone.

Uspešen	debi	mladih	plesalcev
krŠko - Lovro Pečnik in sara kučič (Pk Lukec krško) sta na svojem 
prvem tekmovanju v kategoriji pionirji C v tržiču osvojila 2. me-
sto v st plesih in 9. mesto v La plesih. Med mladinci sta tomi ko-
stevc in eva radej v st plesih v razredu B dosegla 6. mesto, v La 
plesih pa sta bila v razredu C 4., Luka vodlan in Maja omovšek pa 
sta prvič tekmovala tudi v st plesih in bila 4., v La plesih pa 7.

Večer	ženskega	alpinizma
Aleksandra Voglar, članica domačega, Posavskega alpi-
nističnega kluba, vas 15.02.2007 ob 19. uri vabi v svo-
jo družbo v Kulturni dom Krško, na alpinistično preda-
vanje TranGOgirls - večer ženskega alpinizma.

Z aleksandro boste potovali po njeni alpinistični poti, ki jo je 
kronala z zadnjim vzponom na trango nameless tower v pa-
kistanskem karakoramu. skupaj z vrhunskima alpinistkama, 
Tino Di Batista in Tanjo Grmovšek, 
so opravile vzpon prve ženske na-
veze na to najmogočnejšo granitno 
iglo na svetu.
svoje sanje, moči, izkušnje, ljube-
zen do plezanja in navdušenje do 
mogočnih sten, so dekleta zbrale tudi na filmskem traku. v 

produkciji CHF in gC je tako nastal 
film z naslovom trangogirls, film, ki 
vam bo tako še približal življenje pod 
stenami, pričakovanja in neobrzdano 
željo po uspe-
hu ter sam po-

tek vzpona, ki se konča z navduše-
njem in solzami v večeru zvezdnate 
noči tam nekje 6251 m visoko...
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Pooblaščeni zastopnik:

Robert Lajkovič s.p.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/ 49 77 090
Gsm: 041/ 766 345

avtomatizacija dvorišč

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA  

PISMA BRALCEV
v interesu enakopravnosti ter dobrih odnosov med posavskimi 
občinami in občani naj se sedeži institucij regijskega pomena 
enakomerno razporedijo med posavskimi občinami. najprej 
naj se naredi analiza stanja, koliko ima katera občina teh se-
dežev trenutno. nato naj se naredi seznam preostalih možnih 
nerazporejenih sedežev. Le ti naj se dodelijo smiselno tistim 
občinam, ki imajo trenutno manj sedežev ali manj pomemb-
ne sedeže. v skrajnem primeru je potrebno že dodeljene se-
deže prenesti v drugo občino, da se doseže enakopravnost in 
decentralizacija Posavja.
glede sedežev institucij državnega pomena je potrebno poi-
skati tiste, ki jih je smiselno in možno prenesti v Posavje. Pri 
tem lahko občine delujejo samostojno, še boljše pa je, da se 
poišče več takšnih državnih sedežev in posavske občine delu-
jejo enotno na osnovi predhodnega dogovora o delitvi teh se-
dežev. Z gradnjo avtocest in sodobno informacijsko tehnologi-
jo je decentralizacija slovenije še bolj realna. to je tudi eden 
od ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v Posavju!

Ivan Sušin,
predsednik SLS v občini Brežice

Vabimo k študiju uprave Fakultete za upravo Ljubljana 
na študijskem centru v Krškem

- VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVA (1. stopnja),
- MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVA (2. stopnja)

INFORMATIVNI DAN:
Četrtek, 15.2.2007, ob 16. uri, 
na sedežu Ljudske univerze Krško, 
Dalmatinova 6, Krško.

Dodatne informacije na:
Tel.: 07/  488 11 75 (60)
E-pošta: info@lukrsko.si

PISMA, OBVESTILA

PROIZVODNJA – JANUAR 2007  

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JANUAR 2007

ZP - zemeljski plin
KOEL     - kurilno olje ekstra lahko
MIX - kurilno olje ekstra lahko + zemeljski plin

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

2.723.000  57 18

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP 0 35 271 350 5 100 0 2

PB 3 ZP 17 35 234 350 17 100 1 2

PB 4 ZP 0 35 90,2 100 2,5 100 0 2

MIX 13,5 1700 100 150 45 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 88,5 100 3 100 0 2

KOEL 33 1700 111 150 8 100 0 2

MIX 2,3 1700 128,9 150 8,6 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

terMoeLektrarna BrestaniCa d.o.o.,
Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

vabi na draŽBo
Odprodajo rabljene kuhinjske opreme po priloženem seznamu (oprema 
se prodaja v paketu in ni moč kupiti posameznega dela)
Izklicna cena je: 2.755,00 EUR (ddv ni vključen v izklicno ceno)
DRAŽBA bo v torek, 20. februar 2007, ob  9. uri, v prostorih Termoelek-
trarne Brestanica d.o.o.

Odprodajo rabljenega tovornega vozila MAN 12.222 FK (letnik 1996, 162 
kW, kiper, prevoženih 31.800 km)
Izklicna cena je: 18.000,00 EUR (ddv ni vključen v izklicno ceno)
DRAŽBA bo v torek, 20. februar 2007, ob  11. uri, v prostorih Termoelek-
trarne Brestanica d.o.o.

informacije o pogojih dražbe, so na voljo na internetni strani www.teb.si ali na 
sedežu prodajalca (kontaktna oseba: Majda Pirc –tel.št. 07 48 16 219) 

1.

2.

vestno in z vso odgovornostjo se pripravljamo na organizacijo 10. re-
gijskega tekmovanja mladih glasbenikov, ki je predtekmovanje držav-
nega tekmovanja teMsig.
Mladi glasbeniki, ki ne poznajo kampanjskega dela, se bodo 14. in 15. 
februarja pomerili v disciplinah: kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot, 
saksofon, klavir in komorne skupine s trobili.
nastopilo bo 64 glasbenikov iz glasbenih šol Posavja in dolenjske in si-
cer: Brežice, sevnica novo mesto, trebnje, Črnomelj, kočevje, ribnica 
in naše šole krško. Prvič se bosta predstavila tudi učenca zasebne gŠ.
vas, spoštovani naši redni obiskovalci, še posebej pričakujemo na za-
ključnem koncertu v četrtek, 15. februarja ob 19. uri v dvorani glas-
bene šole krško. nastopili bodo nagrajenci tekmovanja in prepriča-
ni smo, da bodo imeli kaj pokazati. seveda bo še posebej dobrodošla 
vaša vzpodbuda na samem tekmovanju, ki je odprta za javnost, zato 
vas obveščamo o urniku: - v sredo od 10. ure do cca 19. in v četrtek 
s pričetkom ob 9.00 ure dalje. seveda ni mogoče slediti celodnevne-
mu dogodku in boste med kategorijami, v časih odmorov lahko zapu-
stili dvorano.
Morda vam bo zelo zanimivo opazovati povečan utrip mladih umetni-
kov in verjamemo - tudi odlične umetniške kreacije. 

Pridite in Potrdite ZaniManJe do naŠiH HotenJ! 

Lep pozdrav in pričakujem tudi vaš cenjeni odziv!
Drago Gradišek

GLASBENA ŠOLA KRŠKO
kolodvorska 2, 8270 krško
tel.: 07 488 01 40, Fax: 07 488 01 50
e-pošta: gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

LG Ljubljana: VILA MALINA, 
lutkovna predstava, za rumeni abonma in izven, 
sreda, 14.2.2007, ob 17.30 

ALEKSANDRA VOGLAR: TranGOgirls - večer ženskega 
alpinizma, predavanje in projekcija dok. filma,
četrtek, 15.2.2007, ob 19. uri, 

KRISTINA OBERŽAN & GROOVEYARDS, jazz koncert, 
petek, 16.2.2007, ob 21. uri, Klub KDK

DKD Svoboda Senovo/Tone Partljič: ZVEZA IN 
PARTNERSTVO, komedija,  za oranžni abonma in izven, 
nedelja, 18.2.2007, ob 17. uri

BIG BAND KRŠKO, koncert, za oranžni abonma in izven, 
nedelja, 25.2.2007, ob 17. uri

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

www.car.si/kulturni-dom-kk


















Prvenstvena tekMa:

rk krŠko : rk kLiMa Petek MariBor
v soBoto, 17.2.2007 oB 19.00 Uri

PokaLna tekMa 1/8 FinaLa 
PokaLa sLoveniJe:

rk krŠko : rk Prevent sLovenJ gradeC
v sredo, 14.2.2007 oB 20.00 Uri

v ŠPortni dvorani srednJe ŠoLe krŠko - vLJUdno vaBLJeni!
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POSAVSKI OBZORNIK  
izdaja 
Zavod neviodunum  
v krškem 

Uredništvo:  
trg Matije gubca 3, 
8270 krško 
tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
www.posavje.info, 
obzornik@volja.net 
trr: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
silvester Mavsar 

Izvršni urednik  
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk 
studio neviodunum, krško
Trženje in promocija 
Bojana kunej  
tel.: 07 49 05 780
bojana.kunej@posavje.info

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin krško, Brežice in sevni-
ca. rok za rezervacijo ogla-
snega prostora v naslednji 
številki je 14. februar. Za 
točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah od-
govarjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
22. februarja 2007.

KAM V POSAVJU

Petek, 9.2.
ob 18.00 v kulturni dvorani doma Xiv. divizije senovo: osre-
dnja prireditev ob prazniku ks senovo, slavnostni govor-
nik vladimir Mlinarič, kulturni program dkd svoboda seno-
vo in oŠ senovo
ob 19.00 v sMC sevnica: gost meseca - zaporniški duhovnik 
robert Friškovec 
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): jazz koncert - vasko ata-
nasovski & simone Zanchini 

Sobota,10.2.
ob 6.00 iz avtobusne postaje v sevnici: planinski izlet na 
kosenjak
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC krško): gledališka predstava “ek-
staza”
ob 19.00 v sMC sevnica: koncert na platnu – U2
ob 19.30 v domu krajanov razbor: razborski večer v fe-
bruarju, nastopa oktet deseti brat, osrednji gost dr. tone 
strojin
ob 20.00 v klubu MC Brežice: predstavitev založbe roadrun-
ner United in glasbene skupine slipknot
ob 21.00 v Mladinskem centru sevnica: “Mi2 pišema poe-
zije” - zabavno-literarno-glasbena predstavitev pesniške 
zbirke toneta kregarja in Jerneja dirnbeka (skupina Mi2)

Nedelja, 11.2.
ob 16.00 v oŠ Leskovec pri krškem: dobrodelna prireditev 
ob svetovnem dnevu bolnikov, nastopajo nuša derenda, 
Joži kališnik in Božo Matičič, ljudski pevci Pšenični klas iz 
viher, humorist Janez Hafner ter ansambel Pogum, predsta-
vitev knjige Janje Blatnik “iz pekla nazaj v zemeljski raj”

Torek, 13.2.
ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: komedija “kako smo 
ljubili tovariša tita”, za abonma in izven

Sreda, 14.2.
ob 17.30 v kulturnem domu krško: igrano-lutkovna predsta-
va za otroke “vila Malina”, za rumeni abonma in izven
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC krško): gostje irena rožman & 
td kostanjevica na krki, sekcija Prforcenhaus
ob 19.00 v klubu MC Brežice: otvoritev fotografske razstave 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Prireditve med 9. in 7. februarjem

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:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorni-
ku in za nekomercialne namene. vsak 
bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas, za po-
novno objavo pa mora naročnik ponov-
no poslati naročilo. 
vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo 
in s tiskanimi črkami. oglas mora biti 
napisan v slovenskem jeziku. v prime-
ru, da bo mali oglas daljši od 20 be-

sed, ga bomo skrajšali. Pridružujemo 
si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje 
dela (storitev) in zaposlovanja, ne ob-
javljamo. Zakon o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno (Ur. list rs, št.: 
36/2000) v 2. odstavku 6. člena določa, 
da je naročnik oglasa dolžan ob naročilu 
oglasa navesti podatke o njegovi iden-

titeti. Zaradi tehnike pošiljanja ogla-
sov ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, ki 
ponujajo delo oz. zaposlovanje, ne ob-
javljamo brezplačno, pač pa jih mo-
rajo zainteresirani naročiti kot druge 
oglase na sedežu uredništva. naročila 
malih oglasov sprejemamo najkasne-
je tri dni pred objavo, t.j. vsak pone-
deljek pred izidom časopisa, na naslo-
vu: Posavski obzornik, Trg. M. Gubca 
3, 8270 Krško

Iščem sobo v Brežicah, lahko 
tudi stanovanje. 
tel.: 051 812 958

Najamem enoinpolsobno oz. 
dvosobno stanovanje, cen-
tralno ogrevano. 
tel.: 07 49 73 016   

Oddam poslovni prostor v 
Brestanici, 100 m2, za mirno 
obrt ali skladišče. 
tel.: 041 385 933

Oddam v najem stanovanje, 
v centru krškega, 74 m2. 
tel.: 041 342 444

Oddam v najem ali prodam 
poslovni prostor na senovem, 
primeren za pisarniško oziro-
ma drugo mirno dejavnost. 
tel.: 031 524 010

Oddam vinograd v obdelavo 
ali ga prodam, v sromljah, po 
dogovoru. 
tel.: 041 954 809

Kupim mulčar kladivar, malo 
rabljen, za traktor tomo vin-
kovič. tel.: 031 204 123

Kupim bivalni vikend ali sta-
rejšo hišo ali enosobno oz. 
dvosobno stanovanje v okolici 
krškega ali Brežic. 
tel.: 041 823 889

Kupim gradbeno parcelo v 
sevniški občini. 
tel.: 041 472 521

Kupim zidanico ali hram, 
najraje brez vinograda, na 
mirni lokaciji, v okolici krške-
ga. tel.: 041 335 440

Kupim oslico, lahko tudi par. 
tel.: 031 846 014

Prodam starejšo hišo z dvo-
riščem, 20 arov, v centru kr-
melja. tel.: 07 49 56 473

Prodamo vinograd, na sro-
mljah, na mirni lokaciji, z 
gradbenim načrtom, voda, 
elektrika, asfalt na parceli. 
tel.: 07 49 56 375

Ugodno prodam vinograd, v 
okolici Boštanja (Mrtovec). 
tel.: 041 732 935

Prodam osebni avto Mazda 
626, kovinsko srebrne barve, 
garažiran, prvi lastnik, do-

“v valentinovem objemu”

Četrtek, 15.2.
ob 17.00 v klubu MC Brežice: otroška gledališka predstava 
“najboljši par”
ob 19.00 v kulturnem domu krško: trangogirls - večer žen-
skega alpinizma, predavanje aleksandre voglar in projekci-
ja kratkega dokumentarnega filma
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC krško): predstavitev frizbija kot 
športa v izvedbi elisabeth Callens 
ob 19.30 v kulturni dvorani sevnica: gledališka komedija 
„sarmica“, za abonma in izven

Petek, 16.2.
ob 18.00 v dvorani v parku krško: valentinov večer glasbe 
in poezije (dijakinje ŠC krško sevnica Barbara kužnik, nina 
Povhe in Jasmina kozinc) in ljubiteljska razstava slik prof. 
alenke vene
ob 20.00 v MC Brežice: dijak fest
ob 21.00 v klubu kulturnega doma krško: jazz koncert kri-
stine oberžan & grooveyards
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer animiranega fil-
ma - sezona lova 

Sobota, 17.2.
ob 14.00 v hotelu City krško: maškarada za otroke v orga-
nizaciji Zpm krško
ob 19.00 v Bivaku na senovem: reggae večer
ob 20.00 v klubu MC Brežice: bosanski večer
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC krško): emo koncert - one kick 
setup, Wet Bed in in-sane

Nedelja, 18.12.
ob 17.00 v kulturnem domu krško: predstava gledališke 
skupine dkd svoboda senovo “Zveza in partnerstvo”, za 
oranžni abonma in izven

Torek, 20.2.
ob 16.00 izpred vrtca Mavrica Brežice: brežiška pustna po-
vorka
ob 16.00 na senovem: pustna povorka in pustni ples 
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OBVESTILA

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  
objavlja razpis za

OSEM KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Na razpis se lahko prijavijo študenti 
drugega ali višjih letnikov 
univerzitetnega programa strojništva,
elektrotehnike, fizike in kemije.

Prošnje s potrdili o vpisu in opravljenih 
izpitih naj kandidati pošljejo v 30 dneh 
od objave na naslov: 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. 
Vrbina 12 
8270 Krško

datna oprema, odlično ohra-
njen, cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 62 020

Prodam Škodo Felicio, ne-
registrirano, vozno, poceni. 
tel.: 051 389 362

Prodam tricikel Piaggio ape 
car 703, 250 ccm3, letnik 
2003, prevoženih 3.969 km, 
lepo ohranjen. 
tel.: 031 885 478

Prodam dobro ohranjeno ka-
mero Panasonic, zelo ugodno. 
tel.: 07 47 78 069

Prodam frezo Muta gorenje. 
tel.: 031 213 825

Prodam Zetor 5211 – 3500 
dU, neatestirano avto priko-
lico 175x130 cm, 240 kock 
sena in frezo Muta, okrogli 
priklop. tel.: 03 58 06 131

Poceni prodam rabljene sne-
gobrane za valovito saloni-
tno kritino, pravokotna oblika 
lopatic 8x16 cm, pocinkani, 
enostavna montaža. 
tel.: 040 282 308  

Prodam zelo lepe in do-
bro ohranjene »Harfa citre«. 
tel.: 07 49 61 695

Prodam elemente za izdela-
vo garaže ali bivalnika in več 
kovinskih stopnic in drugega 
materiala. tel.: 051 813 561

Prodam tehtnico na skalo 
110x90, do 1000 kg, za 83 €, 
in 5 m nasekanih drv za ogre-
vanje. tel.: 030 911 534

Prodam rdeče in belo vino 
letnik 2006, cena 1 € za liter, 
in žganje, cena 3 €. 
tel.: 07 81 84 214

Prodam rdeče (frankinja, čr-
nina) in belo vino (renski, la-
ški, kraljevina, štajerska beli-
na). tel.: 07 49 76 204

Prodam rdeče vino letnik 
2006. tel.: 07 49 79 883

Prodam kvalitetno rdeče 
vino, žametna črnina, letnik 
2006. tel.: 07 49 56 664

Prodam belo in rdeče vino le-
tnik 2006. tel.: 040 869 157

Prodam sveža jabolka in suhe 
jabolčne krhlje, dostava na 
dom. tel.: 07 45 22 093

Prodam kostanjevo kalano 
kolje, dolžine 2 m (1 €) in 3 
m (1,50 €). tel.: 031 417 286

Prodam 200 let staro stekle-
nico z graviranjem in stare ši-
valne stroje. 
tel.: 040 635 731

Ugodno prodam novo mizo 
z vložki in komplet malo ra-
bljenega pohištva. 
tel.: 031 288 809

Prodam pohištvene cevi 8x4 
cm - 8 m, 5x5 cm - 12 m, 4x6 
cm - 9 m. tel.: 041 527 195

Ugodno prodam nove ele-
mente (4 kom) kuhinje Pame-
la. tel.: 07 49 20 077

Ugodno prodam kuhinjske 
elemente. tel.: 07 49 71 706

Prodam prašiče, težke od 
140 do 170 kg, hranjene z do-
mačo hrano, možen zakol. 
tel.: 07 49 67 826

Prodam mešana drva ter 
kompost za sajenje vinske 
trte. tel.: 07 49 20 742

Prodam hrastove plohe debe-
line 5 cm, 4 m³, ter žganje - 
slivovko, sadjevec in naravni 
jabolčni kis. 
tel.: 041 793 067

Prodam štiri breje koze in 
kozla. Cena 350 €. 
tel.: 041 251 780

Prodam dva prašiča cca. 120 
kg, hranjena z domačo hra-
no. tel.: 07 49 67 132

Pomoč – prosim dobre ljudi, 
da mi odstopijo tepihe in za-
vese, sem brezposelna. 
tel.: 031 526 835

Stiki – 45 letni fant bi rad 
spoznal žensko ali mamico, 
staro do 40 let. 
tel.: 040 145 257

Stiki – samski, 53-letni, iščem 
dekle s podeželja ali mesta 
za skupno življenje na mo-
jem domu. 
tel.: 07 81 88 013

Stiki – 59-letnik z dežele išče 
žensko za skupno življenje na 
mojem domu. tel.: 031 424 620

Stiki – moški, 45/178/75, 
iščem žensko ali mamico od 
30 do 40 let, iskreno, nema-
terialistko, za resno zvezo, 
na mojem domu. 
tel.: 041 455 026

Stiki – 51-letni moški išče re-
sno žensko ali mamico za 
skupno življenje, zaželen iz-
pit B kategorije. 
tel.: 031 533 071

Stiki – moški, 55 let, materi-
alno preskrbljen, iz okolice 
kostanjevice, išče žensko s 
podeželja za skupno življenje 
na njegovem domu. 
tel.: 031 729 191
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BLanCa – v organizaciji Zavoda kŠtM sevnica in občine sevni-
ca je 26. januarja v kulturni dvorani na Blanci četrto srečanje z 
znanimi slovenci. Z iskrivimi in s hudomušnimi zgodbami, z anek-
dotami ter s šalami sta ozračje v dvorani ogrela znana slovenska 
ljubitelja humorja – Belokranjec Toni Gašperič in Ljubljančanka 
Iča Putrih. Uvodoma sta oba cenjena gosta in vse prisotne poz-

dravila predsednik ks Blanca Bogoslav Peklar in direktorica Za-
voda kŠtM Petra Pozderec. v iskrivem klepetu, ki ga je vodila 
Marjana Grčman, smo izvedeli marsikatero zanimivost iz nadvse 
pestrega življenja tonija in iče, v katerem sta marsikaj poče-
la in doživela mnogo zanimivega. Zgodbe, spomini ter šale obeh 
slovenskih humoristov so se nizale druga za drugo, večer pa so s 
svojim nastopom obogatili še godba Blanški vinogradniki, učen-
ci oŠ Blanca ter Ljudski pevci z Blance. v zaključku večera je žu-
pan občine sevnica Kristijan Janc pozdravil vse prisotne ter se 
zahvalil gostoma za čudovit večer. sledilo je še skupno druženje 
ob domačih dobrotah aktiva kmečkih žena Blanca, ob mesninah 
kmetije roštohar ter ob pokušini rujnega vinca Alojza Požuna iz 
kladja nad Blanco.  

Smilja Radi        
Foto: Tanja Grabrijan

Tudi glasbeniki, ki jih opisujemo v tej ru-
briki, s(m)o samo ljudje. Navadni ljudje, 
ki se jim zgodi, tako kot vsakemu zemlja-
nu. Mnogi smo se srečali zasebno ali glas-
beno z našo Meto Grahek-Kinčič. Pevci iz 
zborov, folklorne skupine, pihalni orkestri, ansambli in posa-
mezniki so bili velikokrat deležni njenega povabila na nastop 
izven naših meja (Berlin, Francija, Sarajevo…), lepo nam je 
bilo z njo in ob njej. Zato naj zapišem preprosto, kot je bila 
ona: Hvala, Meta.
 
kot smo predvidevali v eni izmed prejšnjih številk: Rebeka je 
spet udarila. oder je očitno njeno življenje. glasbeni oder je 
postal pretesen za njo, zato se je odločila nastopiti na odrskih 
deskah. v domači senovščini, ki jo še vedno odlično obvlada, 
v teh dneh nastopa v Partljičevi komediji Zveze in partner-
stva. Pravi, da na navadnih nastopih že pogreša tremo, ni pa 
je manjkalo pred premiero, ki je bila minuli četrtek. rebekine 
sanje gredo naprej, kdo ve, kam jo bodo pripeljale.
 

glasba nas običajno 
združuje in ne postav-
lja nikakršnih meja. 
Za tremi glasbeniki, ki 
so si šele pred kratkim 
nadali ime Trio Juž-
na meja, je že veli-
ko brezmejnih in hu-
domušnih poti saj so 
skupaj, v nespreme-

njeni zasedbi, že skoraj 27 let. ivan, Martin in Frenk so si ob 
domačih nastopih še posebej zapomnili nastope v nemčiji, av-
striji in na Hrvaškem. njihove nagajive in igrive nastope, ki so 
izključno za zaključene družbe, pa so si zapomnili tudi gostje, 
tako so letos povabljeni na gostovanje v turčijo. trio Južna 
meja ima za sabo preko 500 ohceti, kljub nekoliko sivine v la-
seh še vedno ne mirujejo. Pravijo, da meje lahko prestavi-
jo tudi vam. Pa še to. v redakciji se sprašujemo, kdaj njihov 
basist, slavi svoj god, na Martinovo ali na Markovo? Zadnje je 
prej. Pa srečno brezmejni »mejaši«!
 
smo že pri ansamblu Potep. ta ansambel 
je pred časom kar dobro deloval, snemal 
skladbe za svoj Cd, posneli so tudi video 
spot, nakar so se nekako razšli. Čeprav 
so ostali še vedno prijatelji, ne muzicira-
jo skupaj. dejaven je ostal le še harmo-
nikar Andrej Bevc, ki med drugim tudi 
pridno vrti volan tovornjaka. andrej v 
teh dneh odhaja s svojo harmoniko čez 
lužo v ameriko, natančneje na Florido. 
tam ga pričakuje mladi par, ki se bo ta-
krat poročil. verjamemo, da bo veselo 
kot vedno, kdaj se bo zabavni harmoni-
kar vrnil, pa bomo še poročali. ker je še 
vedno »ledik in fraj«, bi bilo škoda, da 
tam spozna svojo družico, mi pa ostane-
mo še brez enega izvrstnega muzikanta. naj bo, kar bo, želi-
mo mu srečno pot in še lepšo vrnitev.
 
Posavski mladi glasbeniki, natančneje citrarji, so se v teh 
dneh srečali na tekmovanju v rogaški slatini. Citre, včasih 
bolj pogost instrument na domačih zabavah, se počasi le vra-
ča na svojo pot. danes že srečamo mnoge mlade glasbenike 
na nastopih, ko igrajo sedaj že pozelenelo kodrovo Cvetje v 
jeseni, slovenske narodne in tretjega človeka. Mladi posavski 
citrarji so se iz rogaške vrnili z žlahtnimi odličji, za kar jim 
iskreno čestitamo. v Posavju ta čas uporablja citre samo an-
sambel Jerneja kolarja, lepo pa bi bilo, da sedaj mladi vrstni 
citrarji stopijo na veliki oder s kakšnim ansamblom, saj se po-
slušalci vedno radi raznežijo ob citrarski glasbi.
 

PO	ŠPILU	ali:	v	vsaki	šali	je	veliko	resnice	
 
Znani flokarski (beri: kostanjeviški) glasbenik se je udeležil 
rojstnega dne prijatelja iz ansambla. Bilo je veselo in tekoče. 
ko je opazil, da ga je domači cviček dodobra oplazil, se je od-
pravil proti domu. namesto domov ga je pot odnesla v napač-
no smer. Po 15 km je opazil, da ni na pravi poti, zato se je vr-
nil v isto smer. Pri hiši, od koder je krenil na pustolovsko pot, 
je zagledal luč in si rekel: tu se nekaj dogaja. nemudoma je 
zavil k prijateljevemu domu, stopil k veseli družbi, pozdravil 
in vprašal, kaj se tukaj dogaja, kot da prej ne bi bil tam.
 
dva brežiška muzikanta se vračata s »špila«. vožnja je bila 
bolj štirioglata kot ravna. to so opazili tudi ob cesti stoječi po-
licisti in ju ustavili. ker je bilo njuno tekoče stanje malo čez 
mejo, so klarinetistu lastnoročno odvzeli vozniško dovoljenje 
in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Basist, ki je vse to nemo 
opazoval, je vzel stvari v svoje roke. nerodno je stopil iz avta, 
se ga oklepal kot pijanec plota in zelo resno posredoval poli-
cistu: »Bom pa jaz vozil naprej!« kako se je zgodba končala, 
ne vemo, pač pa le to, da sta še vedno dobra prijatelja in vča-
sih tudi kaj zaigrata.
 
Vsaka podobnost z resničnimi osebami in dogodki je zgolj re-
snična. Do naslednje številke Posavskega obzornika se lepo 
imejte še naprej!

piše: 
Andrej Pinterič

P O S A V S K E  G L A S B E N E 
N O V I Č K E

Toni Gašperič, Marjana Grčman, Iča Putrih

SOBOTA, 17. 2.
19.00 pustno rajanje pod 
šotorom (na tamalem plac 
za pošto) 
slovenski zvoki
nagrajevanje mask
glasbeni gost: LePi dasa
 
NEDELJA, 18. 2.
06.00  budnica
14.00  velika pustna 
povorka

PONEDELJEK, 19. 2.
16.00 občni zbor
18.00  baklada

Program Šelmarije

veselje ob 100. rojstnem dne-
vu se je za še vedno nasmeja-
no, zgovorno in dobrega zdrav-
ja mamo Amalijo oz. Malči, 
kakor jo kličejo, začelo že v 
sredo, 31. januarja zvečer. v 
hiši, ki sta jo pred mnogimi leti 
zgradila skupaj z možem na 
gornjem Brezovem, so se zbra-
li vaščani in skupaj z domači-
mi zaželi najstarejši vaščan-
ki še mnogo zdravih let. tudi 
zaplesali so in mama Malči je 
bila med njimi. v nedeljo, 4. 
februarja, se je slavje ob 100. 
rojstnem dnevu amalije vovk 
nadaljevalo v gostišču Janc 
na studencu, kjer je pogosto 
igral na harmoniko njen po-
kojni mož (umrl je leta 1976). 
v sončnem nedeljskem dopol-
dnevu je ob prihodu slavljenko 
pričakala množica sorodnikov 
in ostalih povabljenih. Zgo-
vorna, vitalna in nasmejana je 
stopila iz avta ter od veselja 
zavriskala, nato pa ob zvokih 
harmonike še zaplesala. tople-
mu sprejemu je sledil poseben 
program, kot se za tako visok 
jubilej spodobi. slavljenki je 
prvi čestital župan občine sev-

Življenje	je	čudovito	potovanje,	
čeprav	je	včasih	nahrbtnik	težak
GORNJE BREZOVO, STUDENEC – Zadnji dan v mesecu januarju in prvi dnevi v februarju leta 2007 so bili 
za družino Vovk z Gornjega Brezovega pri Sevnici zelo živahni, polni nepopisnega veselja, lepih želja in 
svetlih pričakovanj, saj je njihova mama Amalija Vovk, rojena Špec, praznovala 100. rojstni dan.

nica Kristijan Janc ter ji poda-
ril prekrasno sliko sevniškega 
gradu. otroci oŠ sava kladni-
ka, podružnice studenec, so ji 
zapeli nekaj lepih pesmi. Lepe 
želje ob tako visoki starosti sta 
ji izrekla tudi Bojan Lipovšek, 
predsednik ks sevnica, in Ivi-

ca Lindič, predsedni-
ca rdečega križa sev-
nica. Zapel je pevski 
zbor društva upoko-
jencev sevnica in nato 
je v njegovem imenu 
par lepih besed izre-
kla predsednica dru-
štva Milena Krajnc. v 
imenu društva upoko-
jencev sevnica je na-
smejani in simpatič-
ni amaliji zaželel še 
na mnoga leta predse-
dnik omenjenega dru-
štva Janez Krajnc. v 
poznem nedeljskem 
popoldnevu so pred-
vajali še kratek film o 
življenju najstarejše 
občanke v občini sev-
nica. 
amalija vovk, z dekli-
škim priimkom Špec, 

se je rodila 1. februarja 1907 
kot drugi otrok v petčlanski 
družini na glinih Jamah (da-
našnja Florjanska ulica v sev-
nici), kjer je preživela svoja 
otroška in mladostna leta. Po 
poroki se je z možem prese-
lila v hišo na gornjem Brezo-

vem, kjer živi še danes s sinom 
Milanom in snaho Nado. nje-
na hči Marica živi v Ljubljani, 
vendar svojo mater redno obi-
skuje. ob spominu na moža se 
nasmeji in pravi: »Mož je igral, 
jaz pa sem plesala!« amalijin 
mož je bil zaposlen na žele-
znici. v prostem času pa je rad 
zaigral na harmoniko, zato sta 
bila pesem in ples vedno doma 
v hiši pri vovkovih, kamor so 
mnogi radi prihajali. in recept 
za tako visoko starost? dobra 
domača hrana, sveže sadje in 
dobra kapljica ter veliko sme-
ha. tako je bilo tudi ob našem 
obisku, saj je 100-letni ženici 
vesel nasmeh in bister pogled 
ves čas našega razgovora lep-
šal obraz. obraz je žarel tudi 
snahi nadi, ki skupaj z možem 
Milanom vzorno skrbi za staro 
ženičko in se v imenu doma-
čih, pa tudi mame amalije za-
hvaljuje vsem za izrečene lepe 
želje ter številna darila, nji-
hov dom pa bo še naprej od-
prt za vse, ki bi si zaželeli ve-
sele družbe. 

Smilja Radi   
Foto: Tanja Grabrijan

Ob praznovanju 100. rojstnega dne 
se je Amaliji Vovk pridružil tudi 
sevniški župan Kristijan Janc.

Večerni	pogovori	na	deželi	

19.00 občni zbor in 
volitve predsednika 
Prforcenhausa
21.00 ples v maskah v 
gostilni Žolnir

PUSTNI TOREK, 20. 2.
08.00 gonjenje medveda
15.00 oranje in sejanje
19.00 promenadni 
koncert

SREDA, 21. 2.
15.00 pogreb kurenta

Do zore!

1953�-�2007
54�let�za�srečnejše�otroštvo

sobota,�17.2.2007,�od�14.�do�17.�ure v�Hotel�City�Krško:

Maškarada

ZIMSKE

POČITNICE

2007

ZPM�Krško��in�DPM�levi�breg

Praznik	otroške	folklore
artiČe – v tukajšnjem prosvetnem domu so v soboto obele-
žili 10-letnico otroške folklore v kraju. osnovna šola artiče 
in kUd oton Župančič sta pripravila koncert, na katerem so 
nastopile številne otroške folklorne, pevske in glasbene sku-
pine: oFs Marjetice, oFs sonček ter mlade pevke in godci iz 
oŠ artiče, mlade tamburašice, oFs iz oŠ Pišece, oFs iz oŠ 
Brežice ter oFs in mlajša Fs kud oton Župančič artiče. 


