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Posavske občine tudi 
v skupnih projektih
KRŠKO - Na tradicionalnem sprejemu za novinarje so se letošnjemu gostitelju, 
krškemu županu Francu Bogoviču, 7. januarja v hotelu City pridružili še brežiški 
Ivan Molan, kostanjeviški Mojmir Pustoslemšek in sevniški Srečko Ocvirk s pod-
županjami in ožjimi sodelavci v županovih uradih. Na srečanjih so se tokrat izo-
gnili pregledu opravljenega v minulem letu in strnili glavne letne načrte in pere-
če probleme v svojih občinah. 

Posavski župani in podžupanje 

Načrte v tem letu ocenjujejo 
kot precej ambiciozne, pro-
računi so rekordno visoko in-
vesticijsko naravnani. Breži-
ški in sevniški proračun 2009 
sta sprejeta, krški je dobil 
zeleno luč v prvi fazi in po 
županovi napovedi ga bodo 
sprejemali na januarski seji 
občinskega sveta. Proračun 
Kostanjevice na Krki pa je še 
v fazi delovnega gradiva. 

Krški župan Franci Bogovič 
je kot strateška projekta, ki 
nosita komponento razvoja 
v prostoru in sta glavni pri-
oriteti v letu 2009, izposta-
vil zaključek postopka ume-
ščanja trajnega odlagališča 
nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov ob nuklearki 
ter umestitev hidroelektrar-
ne Brežice v prostor, pa tudi 
dogovor o delitvenem spo-
razumu z občino Kostanjevi-
ca na Krki. Ta se vleče že več 
kot dve leti, Kostanjevica pa 

je občini Krško decembra po-
slala nov predlog delitve »je-
drskega« denarja. 

Kostanjevica na Krki po be-
sedah župana Mojmirja Pu-
stoslemška nadaljuje izgra-
dnjo obvoznice, letos sledijo 
cestne povezave in dve kro-
žišči, finančno morajo za-
preti rekonstrukcijo Gorjan-

ske ceste ter zdravstvene 
postaje, začeli pa bodo re-
konstrukcijo regionalke sko-
zi Prekopo. V fazi priprav pa 
je kanalizacijski sistem Pre-
kopa, projekt športno rekre-
acijskega centra, industrij-
ske cone in med ostalimi 
tudi projekt Turistično infor-
macijskega centra. 

POSAVJE – V Posavju smo se prejšnji četrtek tako kot v večjem delu Slovenije 
prebudili v zasneženo jutro. Okoli 20 centimetrov debela snežna odeja je 
marsikoga, ki je željan zimskih radosti, razveselila, drugim povzročila kakšno 
težavo na jutranji poti v službo ali v šolo, predvsem pa prinesla veliko dela zimskim 
službam. Slednje so sicer kmalu omogočile kolikor toliko normalno prevoznost 
glavnih cest, malce pa je bilo potrebno potrpeti, da so očistili še stranske poti in 
ulice, v mestih pa še pločnike in parkirišča (na fotografiji delavci brežiškega KOP-
a odvažajo sneg iz mestnega središča). Sicer pa je prvi resnejši sneg v tej zimi v 
minulih dneh že dodobra pobrala nenadna odjuga, s katero se je končalo kar dolgo 
obdobje hudega mraza. P.P., foto: S.V.

nadaljevanje na str. 2

150 
malih 

oglasov!

LJUBLJANA, POSAVJE - V Strateškem svetu za energetiko, ki 
ga je imenoval predsednik vlade Borut Pahor, sta tudi dva 
Posavca: predsednik uprave NEK Stane Rožman in poslanec 
ter bivši gospodarski minister iz vrst SDS mag. Andrej Viz-
jak. Med 16 člani sveta so med drugim tudi dr. Robert Go-
lob, predsednik uprave GEN I, trgovanje električne ener-
gije, d.o.o., prof. dr. Dali Đonlagić z Univerze v Mariboru, 
eden najzaslužnejših za ustanovitev Fakultete za logistiko 
in Fakultete za energetiko v Krškem, ter dr. Jože Zagožen, 
direktor uprave Holdinga Slovenske elektrarne.  P.P.

Rožman in Vizjak med 
Pahorjevimi svetovalci 

KRŠKO - Svet KS mesta Krško je predvčerajšnjim obrav-
naval zahtevo KS Leskovec po novi ureditvi medkra-
jevne meje, v njej pa slednja postavlja zahtevo, da 
se za izhodišče pogajanj vzamejo t.im. zgodovinske 
meje. Krški svetniki se s pobudo ne strinjajo in jo na-
meravajo tudi javno zavrniti.

Kot je razvidno iz pobudi priložene karte, KS Leskovec 
zahteva premaknitev meje v smeri proti severu, tako da 
bi na svoje območje med drugim „pridobili“ dializni cen-
ter, zdravstevni dom, nakupovalne centre Mercatorja, 
Tuša in Hoferja ter objekte v obrtni coni do izliva Leskov-
škega potoka v reko Savo. V utemeljitvi svoje zahteve 
se Leskovčani sklicujejo na zgodovinske meje, ki so ne-
koč že obstajale, vendar pa je zanimivo, da ne zahtevajo 
celotnega območja (npr. naselja ob Leskovški in Kovinar-
ski ulici itd.), saj se zavedajo, da bi to prebivalcem pov-
zročilo ogromne stroške zaradi spremembe dokumentov. 
Kot v dopisu navaja predsednik Bojan Petan, KS Leskovec 
„predlaga kot pogajalsko izhodišče mejo katastrske ob-
čine Leskovec“, v zaključku pa zahteva tudi odgovore na 
vprašanja, „s kakšnim interesom, na kakšni pravni podla-
gi so nastale dosedanje spremembe mej naselja Leskovec 
in kdo je zanje odgovoren?“ S.M.

Spor zaradi meje med
Leskovcem in Krškim?

Leskovčani med drugim zahtevajo tudi 
preimenovanje ulice od OŠ Leskovec do Merkurja v 
Štovičkovo cesto.

V Krškem proračun,
v Brežicah prostorski plan
KRŠKO, BREŽICE – Osrednja in najpomembnejša točka dana-
šnje seje krškega občinskega sveta bo predlog proračuna za 
leto 2009, v katerem predvidevajo 54,3 milijonov evrov pri-
hodkov in 61,8 milijonov evrov odhodkov. Dnevni red sicer 
obsega 13 točk, med njimi tudi predlog sprememb in dopol-
nitev odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II in predlog 
odloka o potrditvi investicijskega programa „Vzpostavitev 
Mladinsko-turističnega kulturnega centra Krško“. 

V ponedeljek, 26. januarja, bodo prvič letos v svetniške klo-
pi sedli tudi člani in članice brežiškega občinskega sveta. 
Med 12 točkami dnevnega reda je med drugim prvo branje 
predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Brežice za potrebe širšega 
javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja. Določili 
bodo tudi nove cene v vrtcih v občini, ki bodo začele velja-
ti 1. marca.  P.P.
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SEVNICA – Člani občinskega odbora SDS Sevnica so na kon-
ferenci, ki je potekala 9. januarja v sevniškem hotelu Aj-
dovec, največ časa in pozornosti namenili izvolitvi novega 
vodstva. Prejšnjega predsednika Bojana Ruglja je na mestu 
predsednika nasledil dosedanji podpredsednik Tomaž Lisec, 
ki je prejel soglasno podporo. V predstavitvi se je zahvalil 
dosedanjemu vodstvu za aktivno delovanje, izrazil zahva-
lo vsem, ki so aktivno sodelovali pri lanskih volitvah v DZ. 
Poudaril je pomembnost sodelovanja članov in simpatizer-
jev stranke v vseh krajevnih skupnostih. Zavzemal se bo za 
sodelovanje s poslancem mag. Andrejem Vizjakom, ki se 
je skupaj z glavnim tajnikom SDS Dušanom Strnadom tudi 
udeležil konference. Naslednji večji projekt so lokalne voli-
tve leta 2010, kjer želijo v stranki še nadgraditi pomembno 
vlogo v občinski politiki. Izvolili so tudi nov 21-članski izvr-
šilni odbor ter tričlansko nadzorno komisijo, mandat orga-
nom pa traja štiri leta.   P.P.

Lisec novi predsednik 
sevniške SDS

Posavske občine čakajo pro-
jekti povezani z umeščanjem 
hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Sevniški župan Srečko 
Ocvirk je izpostavil, da tako 
letos glavnino sredstev name-
njajo centralni čistilni napra-
vi in kanalizacijskem sistemu 
v višini 10,8 milijona evrov, 
ob tem poteka rekonstrukci-
ja več komunalnih infrastruk-
tur, v mesecu ali dveh pa bo 
dokončana tudi zamenjava 
azbestnih cevi na glavnem 
vodovodu in s tem v celoti 
odpravljen ves azbest. 

V Krškem pa bo v letu 2009 
ob gradnji širokopasovnih po-
vezav in gradnji obvoznice ob 
hidroelektrarni Krško urejen 
nasip ob Savi proti tovarni Vi-
pap, izdelali pa naj bi tudi 
projekt za tretji most in pro-
ti koncu leta pričeli z njego-
vo izgradnjo. 

V Brežicah, kjer so prvič 
sprejeli proračun pred pro-
računskim letom, nadaljuje-
jo z večletnimi projekti, kot 
so ureditev starega mestne-
ga jedra, čistilne naprave 
Brežice, ki je v poskusnem 
obratovanju, in pripadajo-
če kanalizacije, sekundarne 
kanalizacije v Dobovi, ko-
munalni ureditvi industrij-
ske cone Brezina, je dejal 
župan Ivan Molan. Med no-
vimi investicijami je medna-
rodno krožišče v domu JLA, 
kjer bo ta mesec objavljen 
razpis za izvajalca, zelena 
luč je podana za novo fakul-
teto za turizem, ki pa naj-
verjetneje ne bo v dijaškem 
domu, saj je občina z drža-
vo zamenjala objekte sta-
re pošte za nekdanji SDK na 
osrednji ulici in se tam ka-
žejo možnosti za fakultetne 
prostore. V letu 2009 naj bi 

v Brežicah za-
sadili prvo lo-
pato za špor-
tno dvorano, 
prav tako pa 
pripravljajo 
projektno do-
kumentac i -
jo za številne 
projekte, saj 
se zavedajo, 
da le tako pri-
pravljeni lah-
ko kandidira-
jo na državna 
in evropska 
sredstva. 

Posavske obči-
ne nastopajo 
tudi v skupnih 
projektih, za 
katere črpa-
jo EU sredstva. Eden takih 
je hidravlična oskrba s pi-
tno vodo, s katerim želijo 
doseči kakovostno vodooskr-
bo in odpravo azbestnih ce-
vovodov ter skupni kataster 
komunalne infrastrukture. 
Brežiški župan je izpostavil 
tudi regijsko podporo bre-
žiški bolnišnici, v zaključ-
ni fazi so projekti ISPE, tru-
dijo pa se tudi doseči boljšo 
uvedbo javnega prevoza, 
prilagojenega potrebam šo-
larjev in občanov.

Čeprav naj bi šlo za nefor-
malno srečanje, je izzvene-
lo morda le za kanček bolj 
sproščeno, kot so običajne 
novinarske konference, saj 
so novinarji po kratkih pre-
stavitvah načrtov posavskih 
občin vse župane na enem 
kupu posamično spraševali o 
aktualnih temah. Tako spro-
ščenega druženja in klepe-
ta, čemur je bilo srečanje 
namenjeni, ni bilo veliko. 

Suzana Vahtarič

Direktorji občinskih uprav

Posavske občine tudi 
v skupnih projektih
nadaljevnanje s 1. strani

Posavska medijska srenja

LJUBLJANA - Ministrica za 
lokalno samoupravo Zlata 
Ploštajner je napovedala, 
da bodo poskušali pokrajine 
oblikovati leta 2011. Po nje-
nih besedah bo vladna služba 
za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko v letu 2009 
pokrajinam namenila po-
sebno pozornost, pri čemer 
bodo skušali slediti v prej-
šnjem mandatu zastavljane-
mu cilju, da se leta 2010 iz-
vedejo volitve v pokrajinske 
organe, ki naj bi se oblikova-
li leto dni kasneje.
V predstavitvi prioritet služ-
be je Ploštajnerjeva med 
drugim izpostavila kohezij-
sko politiko, o kateri meni, 
da je obenem tudi regional-
na politika. O črpanju evrop-
skih sredstev med leti 2004 
in 2006 pa je dejala, da so 
z izplenom zadovoljni, ven-
dar pa zadnje stanje ni tako 
dobro, saj je bilo v preteklih 
dveh letih v Sloveniji po nje-
nih besedah bolj malo tovr-
stnih aktivnosti.  P.P.

Pokrajine leta 
2011?

V Brežicah bodo v bivšem 
domu letalcev uredili mla-
dinski hotel s 50 ležišči (sku-
paj z dodatnimi ležišči jih 
bo 66), pri 1,2 milijona vre-
dnem projektu pa bo šolsko 
ministrstvo prispevalo 80 % 
sredstev oz. slabih 800 tisoč 
evrov. Z investicijo naj bi za-
čeli že 1. maja in jo končali 
v jeseni, je povedala breži-
ška podžupanja Patricia Ču-
lar. Obnovo bivšega doma 
JLA, v katerem bodo uredi-
li mladinski kulturni center, 
pa so – ravno tako uspešno - 

Kot je znano, je Rusija 6. ja-
nuarja zjutraj v evropske 
države prenehala pošilja-
ti zemeljski plin preko ukra-
jinskega ozemlja, po podpi-
su omenjenega dogovora pa 
je Evropa ruski plin znova za-
čela prejemati v torek. Pod-
jetje Adriaplin, ki ima kon-
cesijo za distribucijo plina v 
občinah Krško, Brežice in Ra-
deče, je takoj po prekinitvi 
dobave plina iz Rusije kon-
taktiralo svoje večje odje-
malce, ki poleg zemeljskega 
plina razpolagajo tudi z na-
domestnim energentom, ter 
istočasno pozvalo vse odje-
malce k racionalni rabi ze-
meljskega plina. Adriaplin 
ima v občini Krško 551 odje-
malcev zemeljskega plina, ki 
letno porabijo 3,7 milijone 
m3 plina, s plinom pa se ogre-
va kar 2105 gospodinjstev. V 
občini Brežice imajo 395 od-
jemalcev, s plinom se ogre-
va 1373 gospodinjstev, letna 
poraba pa znaša 2,4 milijo-
nov m3. V Radečah je na pli-
novod priključenih 260 odje-
malcev, ki letno pokurijo 697 
tisoč m3 zemeljskega plina, s 
plinom pa se ogreva 448 go-
spodinjstev. V sevniški obči-
ni, natančneje v mestu Sev-
nica, za oskrbo s plinom skrbi 
javno podjetje Plinovod Sev-
nica, ki ima okoli 700 odje-
mnih mest, s plinom pa se 
grejejo v preko 1000 gospo-
dinjstvih. V mestu letno po-
rabijo dva milijona m3 plina. 
V kostanjeviški občini plino-
vodnega omrežja nimajo.

V TEB brez težav 
Ali je plinska kriza kaj vpli-
vala na njihovo obratova-
nje, smo se pozanimali tudi 
v Termoelektrarni Brestani-
ca. Kot nam je povedal vod-
ja tehničnega sektorja Edi 
Zidarič, so njihove kapacite-

Plinska	kriza	nas	na	
srečo ni dosegla 
POSAVJE – Plinska kriza, ki naj bi se s ponedeljkovim podpisom dogovora med 
Rusijo in Ukrajino po dveh tednih vendarle končala, pri nas na srečo ni pri-
zadela končnih porabnikov plina, med katerimi je v Posavju tudi skoraj 5000 
gospodinjstev. Posledic ni imela niti na obratovanje Termoelektrarne Bresta-
nica, ki kot energent uporablja tudi zemeljski plin.

te za proizvodnjo električne 
energije pripravljene za dva 
energenta – zemeljski plin in 
ekstra lahko kurilno olje, po-
godbe za dobavo plina pa se-
stavljene tako, da ob ektre-
mno nizkih temperaturah, 
kakršnim smo bili priča v za-
dnjem času, plina ne upora-
bljajo kot energenta za proi-
zvodnjo elektrike. Kot dodaja 
Zidarič, je glede na trenutne 
cene kurilno olje tudi eko-
nomsko ugodnejše kot ze-
meljski plin. Slednjega si-
cer uporabljajo za ogrevanje 
upravne zgradbe in objekta 
tehnične operative, v dogo-
voru z Adriaplinom, dobavite-
ljem zemeljskega plina, pa za 
ogrevanje tehnološkega pro-
cesa trenutno uporabljajo ku-
rilno olje. 

Zidariča smo povprašali tudi, v 
kateri fazi so načrti za skladi-
šče zemeljskega plina na ob-
močju Rudnika Senovo. Pod-
pisana je pogodba za izdelavo 
idejnega projekta, izdelujejo 
se dodatne geomehanske raz-
iskave in analiza tveganj, pro-
jektant, ELEA iC iz Ljubljane, 
pa naj bi ta del idejnega pro-
jekta, ki se nanaša na tvega-
nja, dopolnil do konca januar-

ja. „Če bodo ta tveganja tako 
tehnično kot ekonomsko ob-
vladljiva, bomo šli v nadaljnjo 
izdelavo idejnega projekta za 
skladišče,“ je povedal Zidarič. 
Skladišče s predvideno kapaci-
teto 20 milijonov kubičnih me-
trov ne bi služilo le za potre-
be TEB kot vršne elektrarne in 
slovenske energetike, ampak 
tudi za druge odjemalce, ki 
sodelujejo na projektu izgra-
dnje podzemnega skladišča 
ter za nujne potrebe javnih 
ustanov (vrtci, šole, bolnišni-
ce) in gospodinjstev. Omenje-
no podzemno skladišče zara-
di majhnosti ne bo vključeno 
v sistem obveznih državnih re-
zerv v primeru pomanjkanja 
zemeljskega plina, opozarja 
Zidarič.

P. Pavlovič

V Termoelektarni Brestanica trenutno kot energent 
uporabljajo kurilno olje, ki je celo cenejše od 
zemeljskega plina. (Foto: J. Macur)

Mladinska hotela tudi 
v Brežicah in v Krškem
LJUBLJANA – Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je včeraj podpisal po-
godbe za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo oz. za 
ureditev t. i. hostlov tudi z direktoricama mladinskih centrov Brežice in Kr-
ško Matejo Gerjevič in Mirjano Klinec. 

prijavili na razpis Ministrstva 
za kulturo. Obe obnovi sta si-
cer del projekta Mednarodno 
krožišče. 

V Krškem bodo mladinski ho-
tel, poleg njega pa še prostor 
za delovanje društev, uredili 
v nekdanjem domu Milke Ke-
rin v Krškem. Pri 1,8 milijo-
na evrov vredni investiciji bo 
ministrstvo primaknilo 800 
tisoč evrov, kar zajetna grad-
bena dela pa naj bi izvedli v 
letih 2010 in 2011. Krški ho-
stel bo imel predvidoma 24 

ležišč, je pojasnila direktori-
ca MC Krško Mirjana Klinec. 
Ministrstvo bo s pomočjo sred-
stev evropskega sklada za re-
gionalni razvoj projekte mla-
dinske infrastrukture (poleg 
Brežic in Krškega še v Ravnah 
na Koroškem, Slovenj Grad-
cu, Velenju in Celju) podprlo 
v višini 6,5 milijonov evrov. 

P. Pavlovič

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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POSAVJE - V skladu s skle-
pom Sveta EU je Republi-
ka Slovenija 21. decembra 
2007 ukinila mejne kontro-
le na notranjih schengen-
skih kopenskih in morskih 
mejah, 30. marca 2008 pa 
je sledila ukinitev mejnih 
kontrol na notranjih zrač-
nih mejah. Zunanja schen-
genska meja se je prese-
lila na slovensko-hrvaško 
mejo. Na Policijski upra-
vi (PU) Krško pravijo, da se 
delo policistov po vstopu v 
schengenski prostor ni bi-
stveno spremenilo. 

„Mejno kontrolo so že prej 
opravljali v skladu s schen-

Schengen - za policiste brez sprememb
genskimi standardi oziro-
ma schengenskim zakonikom 
in drugimi povezanimi akti. 
To so ugotovile tudi komisi-
je EU, ki so nadzirale pripra-
vljenost in usposobljenost 
slovenske policije na varova-
nje zunanje meje EU pred sa-
mim vstopom. Največja spre-
memba pri delu policistov je 
bil s 1.9.2007 uveden schen-
genski informacijski sistem 
(SIS), ki policistom omogoča 
hitro in učinkovito preverja-
nje podatkov v postopku mej-
ne kontrole,“ je v odgovor 
na naše povpraševanje zapi-
sal tiskovni predstavnik PU 
Krško Robert Perc. S pomo-
čjo SIS najpogosteje odkrije-

jo ukradena vozila, potnike, 
ki jih iščejo policije ali sodi-
šča drugih držav, imajo pre-
poved vstopa v schengenske 
države, so pogrešani (med 
njimi je bilo tudi šest pogre-
šanih mladoletnikov iz Fran-
cije, Italije in Madžarske) ter 
ponarejene oz. ukradene li-
stine. V enajstih mesecih leta 
2008 je bilo tako na mejnih 
prehodih z Republiko Hrvaško 
na območju PU Krško odkritih 
2.188 takšnih oseb. Policisti 
so na mejnih prehodih zase-
gli 77 vozil – okoli 40 % je bila 
odkritih neposredno s pomo-
čjo SIS, ko so policisti sumlji-
vo vozilo dodatno preverjali v 
postopku mejne kontrole. 

„Po enem letu izvajanja 
schengenskega pravnega reda 
v celoti Policija z zadovolj-
stvom ugotavlja, da so bile 
priprave uspešne ter so se 
oblikovane rešitve na zakono-
dajnem, organizacijskem ter 
kadrovskem področju izka-
zale kot pravilne in učinkovi-
te. Pri ocenjevanju ne more-
mo prezreti tudi dejstva, da 
zaradi ukinitve mejnih kon-
trol ni prišlo do poslabšanja 
splošnih varnostnih razmer v 
naši državi, kar kažejo tudi 
izvedeni ukrepi,“ so zapisa-
li na spletni strani policije ob 
letu dni uvedbe schengenske-
ga režima. 

S. Vahtarič

Prav zaradi odprtosti kme-
tijskega trga se vsi odkloni, 
naj si bodi pozitivni ali ne-
gativni, takoj odražajo tudi 
na slovenskem trgu. Med pr-
vimi znanilci prihajajoče kri-
ze, sicer s pozitivnim učin-
kom, so bile ugodne odkupne 
cene pšenice in koruze v letu 
2007, čemur je sledil v lan-
skem letu negativen učinek, 
ko so cene reprodukcijskega 
materiala zrasle preko vseh 
razumnih meja.

„Prišlo je celo do tega, da si 
za tono prodane pšenice do-
bil manj kot 100 kg mineral-
nega gnojila. O odkupnih ce-
nah pri mleku ter mesu se mi 
niti ne zdi več vredno izgu-
bljati besed, saj sem že več-
krat poudaril, da so pod la-
stno ceno kmeta. Recesija se 
je torej v kmetijstvu začela 
že veliko prej kot v ostalem 
delu gospodarstva, le slišati 

Kmetje bijejo boj z recesijo 
že poldrugo leto 
SLOVENIJA, POSAVJE – Ker je kmetijski trg eden najbolj odprtih trgov, so slovenski kmetje upadanje go-
spodarske aktivnosti na svetovnem in evropskem trgu občutili že pred pol drugim letom, ko je, kakor pra-
vi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, na ostalih področjih sicer še vladalo zatišje. 

nas ni hotel nihče. A odkar so 
se v težavah znašle banke in 
podjetja, za recesijo ve vsak 
prebivalec Slovenije,“ pravi 
Roman Žveglič. Težko bi tudi 

izpostavili posamezne pano-
ge znotraj kmetijstva, ki so 
posledično bolj ali manj pri-
zadete, saj se med seboj raz-
likujejo le po naravi dela in 
obrata kapitala posamezne 
panoge. 

Najprej se je recesija začela 
odražati v živinoreji z visoko 
rastjo cen močne krme, v lan-
skem letu pa so bili najbolj 
prizadeti poljedelci, vinogra-
dniki in vinarji. Žveglič je ob 
tem izrazil tudi bojazen, da 
se utegne slabo stanje odra-
žati tudi v prihodnje pri odku-
pnih cenah, pri čemer pred-
videva, da se bodo na kmete 
še dodatno povečali pritiski s 
strani odkupovalcev in trgov-
cev po znižanju odkupnih cen 
na kmetiji, pa čeprav so te 
že sedaj pod kmetovo lastno 
ceno, pa naj si bo to pri pše-
nici, koruzi ali pri svinjskem 
in govejem mesu. 
In kateri so možni ukrepi za 
zmanjšanje posledic? Predse-
dnik sindikata kmetov izposta-
vlja predvsem tri, za katere 
sicer ne trdi, da bi ti pome-
nili tudi končno rešitev, a bi 
se jih dalo izvesti v relativno 
kratkem obdobju: „Kot prvo 

je potrebno najti postopke v 
pridelavi in reji, kjer bi lah-
ko še znižali stroške, pred-
vsem pri vložkih v repromate-
rial, ki se je najbolj podražil 
in dviguje stroške pridelave in 
reje na kmetiji. Drugi ukrep 
vidim v smislu povezovanja, 
tako pri nakupu repromateri-
ala, kot pri prodaji pridelkov 
in proizvodov, kot tretji ukrep 
pa bi želel poudariti letna iz-
plačila ukrepov skupne kme-
tijske politike, se pravi v te-
kočem letu za tekoče leto, ki 
bi kmetom olajšala načrtova-
nje gospodarjenja na kmeti-
ji v teh težkih časih.“ Ob tem 
je izrazil tudi pričakovanje, 
da bo država ukrepala v smeri 
izplačil za tekoče leto in tako 
pomagala kmetom, še posebej 
zaradi tega, ker se ta sredstva 
v večji meri državi povrnejo iz 
proračuna EU.

Bojana Mavsar

Roman Žveglič

BREŽICE –Že več kot enajst let traja stečajni postopek ne-
koč pomembnega brežiškega kmetijskega podjetja Agraria 
in še vedno ni končan. Kmečka zadruga Brežice je z de-
nacionalizacijskim zahtevkom terjala vrnitev nepremičnega 
premoženja. Upravičena je do odškodnine za podržavljene 
stavbe in stavbna zemljišča, višina pa še ni določena, pra-
vi direktor zadruge Jože Strgar. Stečajni upravitelj Agrarie 
Jože Patty pa prav tako čaka na zaključek postopka, da lah-
ko vpiše lastništvo Agrarie v zemljiško knjigo in takoj začne 
s prodajo premoženja in s poplačilom upnikov.

„Leta 1997 je bilo nepremično premoženje, če bi bilo vse v la-
sti Agrarie, ocenjeno na okoli 5,5 milijona evrov, a še zdaj ni vse 
naše, vmes pa še propada,“ je dejal Jože Patty, ki je že tretji 
stečajni upravitelj. Ker večina nepremičnega premoženja druž-
be na prvi stopnji še ni jasna oz. ni dokončno odločeno o dena-
cionalizaciji, ne more nič, še pojasnjuje. 

„Po večkratnem odločanju na inštancah (MOP in Upravno sodi-
šče) smo 30.5.2008 izdali odločbo o preostalem delu denaciona-
lizacijskega zahtevka KZ Brežice z.o.o. Ta del postopka se na-
naša sedaj samo še na odškodnino za podržavljene stavbe in 
stavbna zemljišča: nekdanjih posesti Cerklje ob Krki, Čatež, 
Globoko, Trnje in Vrbina, stare mlekarne v Brežicah, klavnice 
Brežice, Kmetijske prodajalne v Brežicah, poslovno zgradbo v 

Šentlenartu, trgovine v Dobovi, Cerkljah, Krški vasi in Jesenicah 
na Dolenjskem, Tržnico Brežice, stavbo zdravstvenega doma v 
Župeči vasi, določene premičnine... Torej predmet tega postop-
ka ni več vračilo podržavljenih nepremičnin v naravi, kar po-
sledično pomeni, da denacionalizacija ne more več vplivati na 
postopek stečaja Agrarie Brežice. V postopek smo zato pritegni-
li samo KZ kot upravičenko in Slovensko odškodninsko družbo 
(SOD) kot denacionalizacijsko zavezanko. S citirano odločbo je 
bilo odločeno o skupnem znesku odškodnine za vse naštete ne-
premičnine skupaj. Agraria Brežice v stečaju je po svoji odvetni-
ci zahtevala vročitev odločbe in se je v zakonitem roku pritožila 
zoper citirano odločbo. Zoper odločbo sta se ravno tako pritožili 
obe stranki KZ in SOD. MOP je po pritožbah odpravil našo odloč-
bo s svojo odločbo, izdano 8.9.2008, in vrnil zadevo v ponovni 
postopek z napotkom, da se zadeva rešuje parcialno po sklopih, 
predvsem glede na (ne)spornost delov zahtevka. Ponovni posto-
pek je sedaj v teku,“ je pojasnil načelnik Upravne enote Breži-
ce Darko Bukovinski. 

„Zadruga z denacionalizacijo v primeru Agrarie nima več nič. Vr-
hovno sodišče nam je lani pripisalo odškodnino s tega naslova, 
ne pa vračila v naravi, postopek za višino odškodnine še teče,“ 
je dejal direktor Kmečke zadruge Brežice Jože Strgar. Čez do-
ber mesec bo 17 let, kar traja postopek ugotavljanja lastništva, 
pravi Strgar, ki zadnji odločitvi, da nepremičnine Agrarie sodijo 
v stečajno maso, zadruga pa naj bi prejela odškodnino, načelo-
ma ne nasprotuje. Strgar meni, da Agraria ni bila zrela za ste-
čaj: „Sprožili so ga posamezniki in občinska politika zaradi inte-
resov posameznikov“. Meni, da bi se podjetje dalo rešiti, morda 
ne v celoti, tako pa je brez dela ostalo okoli 300 ljudi, ki še ve-
dno čakajo na vsaj delno poplačilo neizplačanih plač. Tudi Patty 
soglaša, da bi se podjetje takrat dalo rešiti. Stečajni upravitelj 
upa, da bodo zapleti z ugotavljanjem lastništva objektov (obde-
lovalne površine so po stečaju prešle v last Sklada kmetijskih ze-
mljišč) do pomladi zaključeni in da bo tedaj lahko izvedel prvo 
dražbo. Upniki bodo vsaj delno poplačani, ko bo premoženje 
vnovčeno, če bo to še letos, pa Patty ne upa zagotoviti. 

Vodja gospodarskega in pravdnega oddelka na Okrožnem sodišču 
v Krškem, okrožni sodnik Zdravko Groboljšek, je na naše pov-
praševanju o stečaju podjetja zapisal: »Ni mogoče objektivno 
zagotoviti, da bo stečajni postopek Agrarie kmalu končan, saj še 
niso pravnomočno končane v celoti pravde v zvezi z ugotovitvi-
jo, katero premoženje je last stečajnega dolžnika in katero je 
last Kmečke zadruge Brežice z.o.o.(objekti Semenarne,Vrbina); 
postopek se je pričel v 2008. Vnovčevati se poskuša premoženje 
iz denacionalizacije (Čatež, Tržnica, parcela pri Mlekarni, Dobo-
va) ter razčistiti, ali je upravičenec iz drugih zadev denaciona-
lizacije Agraria ali Kmečka zadruga, saj je od tega odvisno, kdo 
bo pridobil odškodnino iz SOD. Prednostne terjatve delavcev so 
poravnane, delitev za navadne upnike pa bo po končanju pre-
moženjskih vprašanj.« Pojasnil je še, da je sodišče v Krškem v 
začetku letu 2008 reševalo še 22 zadev iz preteklosti, konec leta 
pa je teh zadev ostalo še 16. Istočasno je prejelo 39 zadev s po-
dročja insolvenčnih postopkov in jih rešilo skupaj 45. 

Suzana Vahtarič 

Stečaj Agrarie še 
ni končan 

Upravna zgradba v Šentlenartu je zgodba zase: 
kompleks spada k hčerinski družbi Agraria poslovne 
storitve v stečaju, v zemljiški knjigi je kot lastnik 
vpisana Kmečka zadruga, postopek je v reviziji. 

Udeleženci so najprej ocenili 
dosežke in ovire v delovanju 
lokalnih partnerstev v občini 
Brežice in občini Krško. Jasno 
je bilo povedano, da imajo 
tako občina, lokalna javnost 
in ARAO vsaka svoje intere-
se in cilje sodelovanja, ki se 
le delno prekrivajo. Zaključ-
na ocena je bila, da sta par-
tnerstvi odprti za sodelovanje 
vseh zainteresiranih in da je 
v okolju vzpostavljen dinami-
čen pretok informacij, pobud 
in mnenj. Problemi v delova-
nju lokalnih partnerstev so 
predvsem premajhna angaži-
ranost in pripravljenost za so-
delovanje, ki s časom in traja-
njem postopka še upada. Kot 
pomemben dosežek delova-
nja lokalnega partnerstva je 
bila izpostavljena spremem-
ba Uredbe o merilih za dolo-
čitev višine nadomestila zara-
di omejene rabe prostora na 
območju jedrskega objekta.

Pogoji za učinkovitost lokalnega 
partnerstva – izkušnje in pričakovanja
Mesto Krško je 19. januarja gostilo četrto delavnico nacionalne skupine deležnikov evropskega projekta Co-
wam in Practice (CIP), ki proučuje dobre prakse vključevanja javnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki. Namen je izdelati smernice in priporočila za oblikovanje in praktično izvajanje procesa odločanja 
na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki bo s strani vseh vpletenih sprejet kot učinkovit in pošten.

Ker naj bi obstoječi lokalni 
partnerstvi Brežice in Krško v 
dosedanji obliki delovali le do 
potrditve predloga državnega 
prostorskega načrta v eni iz-
med občin, se v tem času že 
zastavlja tudi vprašanje, kako 
naprej. Ohraniti dve partner-
stvi ali oblikovati eno skupno 
na ravni občine ali regije? Ob 
številnih izraženih pogledih 
je bila razprava sklenjena z 
mislijo, da je potrebno nada-

ljevati z delovanjem lokalnih 
partnerstev, ob predpostavki, 
da je potreben nadaljnji raz-
mislek vseh deležnikov o na-
menih in ciljih partnerstva v 
prihodnje.

Zanimiva je bila tudi pred-
stavitev predstavnice Pravno 
informacijskega centra ne-
vladnih organizacij, kako so 
določila Aarhuške konvencije 
prenesena v slovensko zako-

nodajo. Ugotavlja, da sta pra-
vica do informiranja in pravi-
ca do sodelovanja pri pripravi 
planov in odločanju zadovo-
ljivo preneseni v naš pravni 
red, manj to velja za pravico 
dostopa do učinkovitih prav-
nih sredstev. Posebej je bilo 
izpostavljeno tudi vprašanje, 
kdo je javnost oz. vključena 
javnost v okoljskih zadevah. 
V zvezi s tem so bila pred-
stavljena tudi aktualna raz-
mišljanja na to temo v Veli-
ki Britaniji.

Peta, zadnja delavnica tega 
evropskega projekta bo po 
načrtih v juniju 2009. Na njej 
bodo lahko vsi sodelujoči oce-
nili ustreznost takih oblik so-
delovanja, ki omogočajo, da 
vsi deležniki v procesu na 
skupnih srečanjih izmenjuje-
jo svoje poglede, hkrati pa 
tudi iščejo odgovore na pro-
bleme.

Udeleženci delavnice v Krškem
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N.

N. kot nehote, nepričakovano, ne-
nadoma, kot nepremišljeno, ne-
pazljivo, kot nesmiselno, naza-
dnjaško, noro, naravnost, kot 
nenaravno, nepregledno, nepri-
števno. N. kot Nesreča. N. kot Ne-
sreče. 

Nekaj ubesedenih misli, ki pripe-
ljejo do naravnost nesmiselnega igranja z življenji. Dru-
gimi in lastnimi. Ko bela smučišča in sankališča posta-
jajo črna in ceste grobišča. Nehote, nenadoma zaradi 
norosti, nazadnjaštva, nepremišljenosti. Ne gre za obsod-
be, čeprav te pridejo, gre zgolj in samo za opozorilo. Gre 
za spoštovanje, za čutenje, da se zdravo življenje ne bi 
končalo tako nenaravno. In ker nesreča nikoli, zares ni-
koli ne počiva. Ne miruje. Je vedno v pripravljenosti, v 
zasedi. Da naskoči. Da smrt postane bolj živa od življe-
nja samega. Če še tako…

Kaj je krivo? Kdo je kriv? Iščemo krivca? Kje tiči? V nas 
samih? Nekje drugje? Na smučišču Starega vrha pri Ško-
fji Loki šestletno dekletce, trinajstletnik v Bad Kleinkir-
chheimu, na motoriziranih saneh enainštiridestletnik na 
Golteh, plezalci v gorah, ledenikih… Smučišča, sankali-
šča, gore – popoln dren kot na avtocestah k nekim (zakaj 
ne, po pameti?) – užitkom. Vendar – na cesto ne smemo 
brez vozniškega izpita, za zimske razmere mora biti av-
tomobil opremljen, za kolikor toliko varno vožnjo ne sme-
mo sedati v niti malo opitem stanju, vedno več kolesar-
jev vozi z zaščitno čelado, motoristi že veliko poprej. Vse 
za nek red, ki mora biti, ki bi ga morali brezpogojno spo-
štovati. Bi dekletce živelo, če bi… bi fantič preživel, če 
bi… Kaj, če bi? Živeli mirnejše, preudarneje, pri sprošča-
njih pa vseeno uživali. Če bi vstop na zavarovane (!) in 
nadzorovane (!) bele strmine zaprli in prenehali prešte-
vati, koliko več se da še zaslužiti s preostalim čebelnja-
kom, ki nepregledno čaka na vstopnico in strmi za belim 
adrenalinom? Če bi se čimveč poučili, naučili, se opremi-
li, postali umsko in telesno okretnejši, če bi redarji imeli 
svojo neizpodbitno vlogo… Potem bi…

…nas vsaj malo manj mrazilo. Ko nas prebivalce te vasi 
mrazi prehod za pešce v neposredni bližini Lidla, kjer se 
je pred kratkim zgodila nesreča sestrice in bratca, ki je 
dobil hude poškodbe, sestrica je imela nekaj manj nesre-
če. Zbila ju je 68-letna voznica. V javnosti so znova ožive-
le polemike o varnosti tega prehoda, ki je slabo osvetljen, 
sploh označen, popolnoma neprimeren, nesreča pa itak 
samo še vprašanje časa. Vprašanje časa za nezgodo (naj-
mileje) je tudi Lidlovo krožišče, ki je vsakemu, ki tu kaj 
vidi, absoluten absurd. Je sploh kaj upanja za kakšen 
premik, če znova preberejo zadolženi za tovrstne reči ne-
kaj dejstev. Prehod za pešce na Trdinovi ulici je na ne-
primernem mestu, če je tu sploh mogoče najti ustreznejše-
ga. Vozniki se izživljajo s pritiskanjem na plin, sicer res 
ne vsi, vendar je za polomijo dovolj en sam na dan. Pa ni 
en sam! Da bodo umirili promet, je bilo zagotovilo, ko se 
je šlo za podpisovanje soglasja ob postavitvi krožišča in 
še česa. Neke ureditve. Pa kaj še! Same prazne marnje. 
Sostanovalci krožišča, tudi na Bizeljski cesti, pa s tego-
bami, strahovi, izvozi, uvozi, tranzitom…

Krivec? Najbrž avtorica kolumne, ki se je dala najprej 
pretentati za podpis k soglasju ureditve krožišča. Kaj-
ti, za javno dobro bi nam oni sami smeli vzeti tisti en nu-
jen košček. Pa basta! In kolobocije gor in dol. Javno do-
bro? Ih!

N. kot nesmiselna naivnost. V vidno polje (z duhom) se 
tlačijo same krize. Anarhija, kamor zapičiš nos. Po za-
dnjem sneženju na cestah in pločnikih nagrmadena gi-
mnastična romantika. Lahko da so slovenski komunalci 
na plačilni seznam uvrstili dež in sonce, ki bosta nesna-
go spravila v red, pa bo. Ja, in en lep dvajsetkilometrski 
pozdrav za zdravje, življenje in sožitje. Kakor koli kdo 
vzame. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

Aktivistke Krajevne organi-
zacije RK Artiče Slavica Naj-
ger, Milica Molan, Mirjana 
Krošelj, Tonica Krošelj, To-
nica Cizel, Jana Babnik, Ana 
Šoštarič, Marica Kramžar, 
Tončka Švajer, Jožica Žer-

jav, Marija Urek, Sonja Pe-
tan, Jožica Kožar, Meta Ro-
žman, Ana Černelič in Zofka 
Godec Kos, ki ima v rokah 
predsedniške niti, so za kra-
jane domače krajevne sku-
pnosti, KS Sromlje in KS Peči-
ce-Križe že 13. leto zapored 
pripravile družabno srečanje 
starejših nad 70 let. Na pova-
bilo se je odzvalo polovica od 
200 starostnikov. 

Direktor brežiške bolnišnice 
Dražen Levojević je dejal, 
da so pričeli z obnovo zasta-
rele in nefunkcionalne skoraj 
40 let stare bolnišnične kuhi-
nje 15. septembra minule-
ga leta, saj ni več ustrezala 
predpisanim zakonskim stan-
dardom. Vrednost investi-
cije je bila ocenjena na 1,2 
milijona evrov, zdravstve-
no ministrstvo je prispevalo 
150.000 evrov, podjetje Pe-
trol d. o. o. iz t. i. javno-za-
sebnega partnerstva nekaj 
več kot 42 tisoč evrov, osta-
la sredstva pa je zagotovila 
bolnišnica. Na javnem raz-
pisu izbrana ponudnika del 
podjetji SL inženiring in Ko-
gast sistemi sta obnovo za-
ključila v pogodbenem roku 
in kot je povedal Jožef Pil-
taver iz Splošne upravne in 
kadrovske službe, ki je inve-
sticijo nadziral, je delo teklo 
po predvidevanjih, zato ni 
bilo potrebno podpisati niti 
enega aneksa. 

Če ima človek srečo, ostari!
ARTIČE – V petek, 9. januarja, je bilo v organizaciji artiške KO Rdečega križa v prostorih Osnovne šole 
Artiče že tradicionalno družabno srečanje za starejše krajane, ki štejejo 70 in več let.

Za pester in izredno zanimiv 
program so poskrbeli artiški 
osnovnošolci Lucija Lepšina, 
Matevž Derenda, Ana Bog-
danovič, Ana Babnik, Maja 
Pinterič, Anja Urek, Matej 
Ban, Anja Verstovšek in Bar-

bara Bogovič z mentorico 
Jano Kovačič, pod vodstvom 
zborovodkinje Ele Versto-
všek pa je zapel tudi Mla-
dinski pevski zbor OŠ Artiče. 
Nastopili so še ljudski pev-
ci Fantje artiški, ki jih vodi 
Miha Haler. Zbrane je po-
leg predsednice Godec Ko-
sove nagovorila še brežiška 
podžupanja Milena Jesen-
ko, ki je med drugim dejala, 

da kraj ni znan samo po son-
cu in jabolkih, pač pa tudi po 
izrednem posluhu za vse vr-
ste kulture ter po izredni po-
zornosti tako za najmlajše 
kot za najstarejše: „Zdaj, ko 
nisem več mlada, pa razmi-

šljam tudi tako - če ima člo-
vek srečo, celo ostari, zato 
se moramo potruditi, da si 
jesen življenja čim bolj po-
lepšamo“. 

Nekaj besed so prisotnim na-
menili še ravnateljica Vesna 
Bogovič, predsednica bre-
žiškega občinskega Rdeče-
ga križa Fanika Zaniuk, ar-
tiški župnik Janez Turinek, 

patronažna sestra Irena Vi-
denič, predsednik KO Dru-
štva izgnancev Karel Levak, 
predsednik KS Artiče Slobo-
dan Ivanović pa se jim je 
pridružil kasneje. Tudi letos 
so še posebej pozdravili naj-

starejšo in najstarejšega: to 
sta bila Marija Omerzo in 
Martin Cerjak iz KS Artiče, 
Marija Omerzo in Ivan Str-
gar iz KS Sromlje ter iz KS 
Pečice-Križe Angela Sikošek 
in Karel Švajger. Ob pogosti-
tvi ter prijetnem klepetu so 
za dobro razpoloženje vse do 
osme ure zvečer igrali Trebe-
ški drotarji. 

M. Kalčič M. 

Odlična predstava artiških učencev je zbrane nadvse 
navdušila, v ozadju Mladinski pevski zbor OŠ Artič.

Učenci OŠ Artiče med uprizoritvijo oddaje Piramida po 
artiško

Posodobitve v roku, nove 
naložbe že v načrtu
BREŽICE – V sredo, 14. januarja, je vodstvo Splošne bolnišnice Brežice z izvajalci del predstavilo projekt 
posodobitve bolnišnične kuhinje, v kateri bodo letno pripravili 53.000 obrokov za potrebe bolnikov in do-
datnih 90.000 obrokov za zunanje uporabnike. Vrednost investicije je znašala 1,2 milijona evrov.

V prenovljeni kuhinji, ki jo 
vodi Bernarda Zakrajšek, 
je zaposlenih 11 delavk, v 
njej pa bodo letno pripravi-
li 53.000 obrokov za potrebe 
bolnikov in dodatnih 90.000 
obrokov za zunanje uporab-
nike, kot sta brežiška lekar-

na in zdravstveni dom, večji 
del pa je namenjen breži-
škim gimnazijcem. Ti bodo 
polno zasedli bolnišnično je-
dilnico, ki ima 100 sedežev, 
s 1. februarjem, ko jim bodo 
pričeli pripravljati po 400 
obrokov na dan. 

Levojević je med drugim po-
jasnil, da so leto 2008 zaklju-
čili z zelenimi številkami, 
saj bilanca za prvo enajst-
mesečje izkazuje prihod-
ke nad odhodki. Dejal je še, 
da nameravajo v letošnjem 
letu v investicije vložiti cca. 
500 tisoč evrov, med drugim 
bodo pričeli s prenovo gine-
kološko-porodnega oddelka. 
Po njegovih besedah so tudi 
že opravili pogovore z novo 
zdravstveno ministrsko za-
sedbo, te pa bodo v kratkem 
nadaljevali, vendar po pr-
vih zagotovilih ostaja usoda 
bolnišnice nespremenjena 
in njenih programov ne bodo 
krnili. V petek, 16. januarja, 
pa so v soorganizaciji Zdru-
ženja zdravstvenih zavo-
dov Slovenije v Termah Ča-
tež pripravili okroglo mizo z 
naslovom Priložnosti sloven-
skega zdravstva pri črpanju 
sredstev evropske kohezij-
ske politike.  

M. Kalčič M. 

V novih prostorih bolnišnične kuhinje: direktor Dražen 
Levojević poleg kuharic Bernarde Zakrajšek, Danice 
Panić, Silve Baškovič in Mire Dvoršak.

PODBOČJE - V Podbočju so se krajani na štefanovo in dan 
samostojnosti zbrali na že tradicionalnem družabnem sre-
čanju na trgu pred cerkvijo. Na srečanju, ki so ga pripravi-
li Krajevna skupnost, Turistično društvo in Kulturno društvo 
Stane Kerin, je zbrane pozdravil predsednik sveta KS Dar-
ko Kodrič, kratke nastope pa so pripravili plesna skupina 
L'Orange, učenci osnovne šole Podbočje in Koledniki iz Buše-
če vasi. Sledilo je druženje ob dobrotah, ki so jih pripravili v 
vaseh Brod, Selo, Žabjek, Dobrava in Pristava. 

Na božični dan so se številni krajani KS Podbočje, bilo jih je 
skoraj 200, udeležili ravno tako že tradicionalnega pohoda z 
baklami na Stari grad.  P.P.

Praznično srečanje na trgu 

Podboški trg je bil poln krajanov.

“Na TEHNIČNI PREGLED v

svoje vozilo pripelji in domov 
darilo odpelji”

 vsak obiskovalec prejme kupon za 
brezplačno kavo v Karizmi

 vsak 50. obiskovalec prejme praktično 
darilo

 vsak 200. obiskovalec prejme brezplačno 
dvodnevno smučanje in bivanje s 
polpenzionom na Kopah - BOOM VIKEND.

Bohoričeva 10, Krško, Tel.: 07/49-02-110, 07/49-02-113
Akcija traja do začetka marca 2009.

Zveza prijateljev mladine Krško vabi na zasedanje  

19. občinskega otroškega parlamenta,  
ki bo v ponedeljek, 9. februarja 2009.  

Mlade parlamentarke in parlamentarci se bodo tokrat 
pogovarjali na temo »LJUBEZEN IN SPOLNOST«.



Posavski obzornik - leto XIII, številka 2, četrtek, 22. 1. 2009 �IZ NAŠIH KRAJEV

Gre za poskusni projekt, da 
z vitrinami javnosti na ažu-
ren in zanimiv način poka-
žejo nove muzejske pridobi-
tve in gradiva, ki ne sodijo 
v koncept stalnih razstav, je 
povedal višji kustos pedagog 
Ivan Kastelic. Razstava je 
plod medmuzejskega dela, 
sodeloval je tudi Mestni mu-
zej Ljubljana, z njo pred-
stavljajo, „kdaj se je zače-
lo uporabljati železo in kako 
se je uporabljalo“. Privatno 
zbirko železove rude je pri-
speval Davo Preisinger iz 
Kranja. 
Razstavo, ki jo je avtorica 
dr. Verena Vidrih Perko iz 
Gorenjskega muzeja naslo-
vila „Kuj železo, dokler je 
vroče“, je mag. Alenka Jo-
vanović nadgradila z zbirko 
posavskih najdb orodja, orožja ter ženskega železnega naki-
ta, in sicer z izborom sulic, bojnih sekiric in železnega noža. 
Ti so spadali k tipični bojni odpravi naroda, ki je v času od 
šestega do osmega stoletja pr. n. št. živelo na našem pro-
storu, a njihovega imena ne poznamo. Razstavljeni predme-
ti v posavski vitrini so iz gomilnih grobišč z Libne in Sajevc 
pri Kostanjevici na Krki. 

V dolenjsko posavskem po-
dročju je bilo eno pomemb-
nejših območij kakovostne 
rude in s tem razvita obde-
lava kovine. „Železna doba v 
Posavju je zelo dobro zasto-
pana, a na žalost slabo razi-
skana,“ pravi Jovanovićeva, 
najdbe so na Šentvidu, Oreš-
ju na Bizeljskem – sveta Mar-
jeta, Libni, Sajevcah in med 
ostalimi tudi v Boštanju. Trgo-
vina z rudo je povzročila raz-
cvet tega ljudstva, družba je 
izredno obogatela. Na prosto-
ru sledi poselitev Keltov pred 
2300 leti, kar pomeni konec 
starejše železne dobe, saj so 
Kelti že poznali izpopolnjeno 

bojno opremo, okrašene čelade, sloveli so po dolgih mečih, 
nožih in sulicah ter ščitih. Železo je bilo tudi za rimski im-
perij neprecenljivega pomena in je ostalo pomembno vse do 
današnjih dni, sporočajo avtorji razstave.  

S. Vahtarič

Župan Molan je župnijskim 
možem, čateškemu župniku 
Jožetu Packu, podboškemu 
Francetu Novaku, šentjer-
nejskemu Antonu Trpinu, 
artiškemu Janezu Turinku, 
bizeljskemu Vladu Lesko-
varju, cerkljanskemu mag. 
Janezu Žaklju, dobovske-
mu Mateju Dečmanu, bre-
žiškemu naddekanu Milanu 
Kšeli, brestaniškemu Jože-
tu Špesu in velikodolinske-
mu Andreju Rovšku predsta-
vil gospodarske usmeritve in 
zastavljene investicijske na-
črte, ki jih bodo letos rea-
lizirali. „Občina je že spre-
jela proračun in pričeli smo 
že tudi črpati evropska sred-
stva, narejena je bila čistilna 
naprava na Mostecu, ki je že 
v poskusnem obratovanju, v 
izgradnji je Industrijska cona 
v Brezini, obnovili smo tudi 
največjo šolo v brežiški obči-
ni - Osnovno šolo Brežice,“ je 
med drugim še dejal Molan in 
nadaljeval, da si prizadeva-
jo za enakomerno razvijanje 
tako podeželja kakor mesta. 
„Na občini se bomo s pozitiv-

SEVNICA – Gradnja in adaptacija vrtca v Naselju heroja 
Maroka v Sevnici se je začela v lanski jeseni in se bo na-
daljevala v letošnjem letu. 

Spodnji del vrtca (enota Pika Nogavička) in dva oddelka 
zgornjega oddelka (enota Pikapolonica) sta porušena, zato 
bosta dva oddelka otrok letošnje leto preživela v začasnih, 

lepo urejenih prostorih nekdanje knjižnice, kjer je edina 
težava ta, da vodi vhod oz. izhod vrtca na dokaj prome-
tno cesto, okoli njega pa tudi ni travnatih površin za igro na 
prostem. Sama gradnja vrtca, ki je ocenjena na dobre tri 
milijone evrov (od tega bo 60 odstotkov plačala občina, 40-
odstotni delež bo prispevala država), bo potekala v dveh fa-
zah – na porušenem delu starih stavb bodo še v letošnjem 
letu zgradili nove, drugi del pa bo zgrajen v letu 2010. Novo 
zgrajen in adaptiran Vrtec Ciciban bo zadoščal za potrebe 
šestih oddelkov za prvo starostno obdobje in za osem oddel-
kov drugega starostnega obdobja. Prostori s 14 igralnicami, 
z novimi prostori za upravo, s kuhinjo in z dodatnimi pomo-
žnimi prostori se bodo raztezali na 2421 kvadratnih metrih.
 S. R.

Za optimizem med ljudmi
MOSTEC – V torek, 13. januarja, je brežiški župan Ivan Molan po vsakoletni tradiciji gostil katoliške du-
hovnike. Ponovoletna srečanja med občinsko politično strukturo in duhovniki so se ohranila še iz ča-
sov prejšnjega režima in naj bi trajala že kar tri desetletja. Na sprejemu cerkvenih dostojanstvenikov 
v Stari gostilni Krulc na Mostecu so bili še direktor brežiške občinske uprave Aleksander Denžič ter obe 
brežiški podžupanji Patricia Čular in Milena Jesenko. 

nimi idejami zavzemali za ši-
ritev optimizma med ljudmi, 
kar bo dobro za vse nas.“ 
Nato je izrazil še zadovolj-
stvo glede dobrega medse-
bojnega sodelovanja, poja-
snil možnosti prijave na javni 
razpis, ki vključuje tudi sred-
stva za kulturne spomenike, 
ki so jih v občini razglasili 38. 
Navedel je, da bodo v leto-
šnjem letu pričeli spreminja-
li občinski prostorski plan, 
zato je po njegovih bese-

dah priložnost, da se morebi-
tne nepremičninske zadeve, 
ki še niso urejene, uredijo. 
Duhovnike je povabil, da se 
udeležujejo prireditev, ki jih 
bo občina pripravila, ter se 
zavzel k ohranjanju že tradi-
cionalnih skupnih aktivnosti, 
kot so zlate poroke. 

V imenu duhovnikov je spre-
govoril Milan Kšela in dejal, 
da ljudje v današnjem času 
gradijo vse preveč na ma-

terialnih dobrinah in se vse 
premalo posvečajo duhovni 
rasti, prenesel pa je še ško-
fovsko poslanico, v kateri je 
povabilo, naj se v letošnjem 
letu družine in Pavlovem letu 
poglobljeno pripravljamo na 
obeleževanje Evharistične-
ga leta, ki ga bomo obhajali v 
letu 2010. „Evharistija je pod 
podobo kruha in vina središče 
naše vere, ker je na tak na-
čin Kristus pri nas, vernikih, 
zato nas na duhovnem podro-
čju čaka še veliko dela, ven-
dar moramo z zaupanjem gle-
dati v prihodnost, ljudem pa 
zbujati veselje in optimizem. 
Mogoče je čas recesije pra-
vi trenutek, da res poiščemo 
prave notranje vrednote,“ je 
razmišljal Kšela in zaključil, 
da je medsebojno sodelova-
nje zelo uspešno.

Slovesno večerjo so pričeli 
z molitvijo, v nadaljevanju 
večera pa si v sproščenem 
vzdušju izmenjali poglede in 
izkušnje vsak iz svojega de-
lovnega okolja. 

M. K. M. 

Letošnji udeleženci ponovoletnega srečanja

Adaptacija in dozidava 
sevniškega vrtca

Na območju porušenih delov Vrtca Ciciban bodo 
zgrajeni novi objekti.

V letu 2008 so v naselju Boštanj potekale ureditve šestih 
pritokov, ki so bile uspešno zaključene. V spomladanskih 
mesecih leta 2009 bo na vplivnem območju HE Boštanj za-
ključena še izgradnja kolesarske steze. 

Na območju izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca 
so bili v letu 2008 uspešno izpeljani naslednji projekti:

 rekonstrukcije ceste R3-679, na relaciji Sevnica – Bre-
stanica, in ceste G 1-5, na relaciji Celje – Sevnica – Kr-
ško;
 odkup zemljišč in izvedbe nadomestnih gradenj;
ureditev pritokov;
 protipoplavna zaščita mesta Sevnica; 
 zaključene arheološke raziskave na Loškem, Brezovškem 
in Pijavškem polju, kjer so bili odkriti ostanki poselitve v 
rimskem obdobju in iz prazgodovine;
 uspešno poskusno polnjenje akumulacijskega bazena HE 
Blanca in zagon prvega agregata.

Na ureditvenem območju HE Krško so bile uspešno izpelja-
ne naslednje aktivnosti:

 izbran izvajalec za izvedbo deviacije na cesti G1-5/0361, 
na relaciji Impoljca – Krško, na območju pregradnega 
objekta HE Krško;
 pripravljen sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij 
med MOP, Občino Krško in HESS za izgradnjo lokalne ce-
ste Brestanica – Sotelsko – Videm po izvedeni projektni 
dokumentaciji;
 zaključena revizija projektne dokumentacije PGD za 
akumulacijski bazen HE Krško in za zavarovanje železni-
škega omrežja na območju HE Krško;
 zaključena arheološka izkopavanja na vplivnem obmo-
čju desnega brega bazena HE Krško.

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Izvedba aktivnosti na 
ureditvenem območju HE Blanca 
in HE Krško v preteklem letu

Most ob jezovni zgradbi HE Blanca je trenutno 
namenjen potrebam gradbišča, kasneje bo v 
splošni uporabi.

- šopki
- aranžiranje daril
- poročno cvetje

- žalni izdelki
- urejanje, vzdrževanje, načrtovanje okolic

- možnost plačila na obroke

Kuj železo, dokler je vroče

Arheologinja Alenka 
Jovanović ob vitrini s 
posavskimi najdbami

Pogled v vitrino

»Oprosti svijete« samostojni koncert

&
grupa Banana iz Zadra

večnamenska dvorana hotela Toplice (Terme Čatež) Čatez ob Savi

28.02.2009 ob 20.00
Predprodaja vstopnic: Petrol, BIT (Brežiška Info točka), Punkt (Krško, 
Brežice), TA Integral Brebus, TIC Brežice in Čateške Toplice, Kompas 
Krško in NM, Big Bang, in ostala pooblaščena prodajna mesta Eventima.

www.eventim.si, www.vstopnice.com, www.koncerti.biz
in www.potovanje.si
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 BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 15. januar-

ja predstavili poskusni projekt - vitrino železnodob-
nih najdb iz Karnija, ki je nastala v Gorenjskem muzeju 
Kranj, v Posavskem muzeju pa so jo dopolnili z železno-
dobnimi najdbami izdelkov posavskih najdišč.

Multitalent – 5 naprav v 1!
Digitalni fotoaparat, kamkorder, WEB 
kamera, diktafon, MP3-predvajalnik

Video stabilizator

Conrad Krško, Efekt Krško d.o.o., C. 4. julija 25, 8270 Krško, tel.: 07 490 28 60

4-kratni digitalni zoom

Vmesnik USB 2.0
179,95 €

AKCIJA!
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Slavnostni govornik, načelnik 
Generalštaba Slovenske voj-
ske generalpodpolkovnik Al-
bin Gutman, je poudaril po-
men vojaškega letalstva. Ob 
tej priložnosti je poveljnik 
sil Slovenske vojske brigadir 
Alan Geder letalski šoli sim-
bolično izročil ključe nove-
ga šolskega helikopterja Bell 
206 Jet Ranger, ki je bil uve-
den v operativno uporabo v 
lanskem letu. 

Danes so enote vojaškega le-
talstva, in sicer 15. helikop-
terski bataljon, Letalska šola, 
107. letalska baza ter Letal-
sko tehnična enota, podreje-
ne Brigadi zračne obrambe in 
letalstva. Osnovne naloge 15. 

Celotna vrednost gradbe-
no obrtniških del znaša 
1.524.193 evrov, izgradnja 
pa bo po terminskem planu 
zaključena maja letos, so po-
jasnili na Ministrstvu za jav-
no upravo, ki je pooblaščeni 
investitor izgradnje mejnih 
prehodov na zunanji meji 
EU. „Pred vstopom Sloveni-
je v schengenski prostor de-
cembra 2007 so bila na tem 
mejnem prehodu izvedena 
dela v okviru t. i. minimalne 
variante, ki so se nanašala 
predvsem na izboljšave ko-
munikacijske infrastrukture. 
Sklepi Vlade Republike Slo-
venije iz aprila 2007 pa nam 
nalagajo, da mora biti celo-
vita prenova oziroma izgra-
dnja novega mejnega preho-
da Rigonce realizirana v letu 

Dan vojaškega letalstva
CERKLJE OB KRKI - 12. januar, dan slovenskega vojaškega letalstva, so vojaški letalci zaznamovali s slavno-
stnim postrojem pripadnikov Brigade zračne obrambe in letalstva 9. januarja v vojašnici Cerklje ob Krki. 

helikopterskega bataljona, 
ki ima v svoji sestavi osem 
večnamenskih helikopterjev 
Bell-412 in štiri večnamen-
ske transportne helikopterje 
AS 532 AL Cougar, so usposa-
bljanje pilotov in tehničnega 
osebja, zagotovitev zračne 
podpore enotam Slovenske 
vojske, iskanje in reševanje 
ter sodelovanje v sistemu za-
ščite, reševanja in pomoči, 
gašenje požarov, prevozi to-
vorov v hribovite predele in 
izvrševanje mednarodnih ob-
veznosti. V to enoto spada 
tudi Letalski transportni od-
delek, ki opravlja transpor-
tne naloge z dvema letaloma 
Pilatus PC-6 turboporter in z 
letalom L-410 turbolet, tako 

doma kot tudi v tujini. Letal-
ska šola izvaja osnovno, na-
daljevalno in bojno šolanje 
pilotov letal ter helikopter-
jev, v svoji sestavi pa ima šti-
ri helikopterje Bell-206 Jet 
Ranger, dve letali Zlin 143L, 
osem letal Zlin 242L ter 11 le-
tal Pilatus PC-9/9M.

Za nemoteno logistično 
podporo letenja in delova-
nja vseh enot vojaškega le-
talstva skrbi 107. Letal-
ska baza. Letalsko tehnična 
enota pa izvaja načrtovanje 
ter izvajanje vzdrževanja 
plovil in vodenje dokumen-
tacije plovil. V bližnji priho-
dnosti je razvoj slovenskega 
vojaškega letalstva pove-

zan z modernizacijo letali-
ške infrastrukture na leta-
lišču Cerklje ob Krki, ki bo 
omogočala opravljanje na-
log tudi v težjih vremenskih 
razmerah, so sporočili z Bri-
gade zračne obrambe in le-
talstva. S.V.

Do maja nov mejni prehod 
RIGONCE – Z januarskimi pripravljalnimi deli se je začela gradnja novega mejnega prehoda Rigonce, 
kjer bo povsem nov objekt za carino in policijo. Predvidena je tudi izgradnja nadstrešnice za vstop in 
izstop potniškega prometa, s štirimi prometnimi pasovi, med katerimi bodo trije otoki s kabinami.

2009,“ je zapisal tiskovni 
predstavnik ministrstva Mi-
ran Koren. Obnova mejne-
ga prehoda je potrebna za-
radi slabih pogojev dela za 
carinike in policijo ter zara-
di dotrajanosti kontejnerjev, 
predvsem pa zaradi ustrezne 

ureditve celotne infrastruk-
ture tako prometne kot ko-
munalne, so še pojasnili ra-
zloge za gradnjo. Predviden 
je nov glavni objekt z jekle-
no konstrukcijo za obe služ-
bi, v eni etaži, s površino 230 
m2.

Projekt je vključen v pro-
gram Sklada za zunanje 
meje, glede na pogoje fi-
nanciranja, ki jih določa ta 
vir, delimo investicijo na del 
za potrebe policije in na del 
za potrebe carine. Iz evrop-
skega vira je zagotovljenih 
75 odstotkov potrebnih fi-
nančnih sredstev za del in-
vesticije za potrebe policije, 
ostala sredstva pa mora za-
gotoviti proračun RS. Izvaja-
lec del je podjetje SCT d.d. 
iz Ljubljane. Zaradi gradnje 
bo promet čez mejni prehod 
oviran, saj bo odprta le po-
lovica mejnega prehoda oz. 
bosta odprti ena vstopna in 
ena izstopna steza, so poja-
snili na Policijski upravi Kr-
ško.

S. Vahtarič 

SEVNICA - Zelo nizke temperature povzročajo preglavice, a 
rišejo tudi čudovito zimsko idilo in nepozabne podobe nara-
ve. Eden izmed potokov, ki teče skozi mesto Sevnica, je po-

tok Sevnična. Le-ta je začel ob letošnjih zelo nizkih zimskih 
temperaturah ledeneti in nekaj »lednih podob« je na zim-
skem potepu ob gornjem toku Sevnične zabeležil znani sev-
niški ljubitelj fotografije in narave Ljubo Motore.

S. R.

Sevnična v objemu ledu

Del potoka Sevnična je pri nekdanjem sevniškem jezu v 
Šmarju (nasproti pekarne Kruhek) zaledenel.

Ob pomoči družine in z ne-
kaj najetimi delavci so ujeli 
zadnje lepo vreme pred sne-
ženjem pri minus 7 stopinj in 
potrgali laški rizling in šipon, 
ki je ostal pokrit v vinogra-
du v bližini mogočnega gra-
du. Čeprav je bilo kar nekaj 
grozdja suhega in bo posle-
dično pridelek manjši, oko-
li 200 litrov je ledenega mo-
šta, bo izjemno kakovosten, 
pravi gospodar. Laški rizling 
je imel bajnih 165, šipon pa 
150 Oe, zato razmišljajo, da 
bi ledeno vino namenili celo 
za barik. Da ve, o čem govo-
ri, pravi zgodovina pridelave 
v Vinski kleti Klakočar-Wis-
sel, ki se skriva za grajskimi 
zidovi. Že leta 1991 so kot 
prvi zasebni vinogradniki na 
Bizeljskem pridelali prvo le-

Ledeni mošt v grajski kleti 
BIZELJSKA VAS – Družina Klakočar, ki prebiva v mogočnem bizeljskem gradu, 
je 13. januarja potrgala zadnjih tri tisoč trt in kot pravi gospodar Bojan, je 
pridelka bilo manj, a bo izredno kakovosten. 

deno vino, sledila pa je pa-
leta poznih trgatev oz. vin-

skih predikatov. Ponašajo se 
z nagrajenimi vini vrhunske-
ga razreda; predikatov in ja-
godnih izborov, tudi suhega 
jagodnega izbora, ki je bolj 
cenjen kot ledeno vino. Pre-
izkušali so se tudi v slamna-
tem vinu pozne trgatve, s 
poznimi trgatvami frankinje 
držijo tradicijo od leta 1993. 
Sicer imajo zasajenih 30 ti-
soč trt. Gospodar je pohvalil 
celo družino, ki se je složno 
zbrala in pomagala v lede-
ni trgatvi, za vse je poskr-
bel za dodatna topla obla-
čila in rokavice, saj kot je 
dejal, „brez rokavic, tople-
ga čaja, šnopčka ter seve-
da vinčka, ne gre“. Trgatev 
se je namreč potegnila sko-
zi ves dan.

S. Vahtarič

Mama „grofica“ Šarlota 
tudi v ledeni trgatvi (foto: 
Maja Čič)

KOSTANJEVICA NA KRKI – 13 
članov Kluba jamarjev Ko-
stanjevica na Krki se je 6. 
januarja podalo na 1. slo-
vensko jamarsko odpravo 

na Novo Zelandijo. „Odpra-
va in z njo vezane aktivno-
sti tečejo po programu, z 
jamarji iz društva HTG (Ha-
milton Tomo Group) uspešno 
sodelujemo pri raziskovanju 
in merjenju jam, ki so tako 
mokre, blatne in ozke kot 
lepe, zasigane in suhe. Lo-
cirali smo že preko 10 novih 
vhodov v že znane jame ter 
tri ali štiri vhode v do sedaj 
še nepoznane jame. Iz albu-
mov na spletni strani je tudi 
razvidno, da smo posneli že 
lepo število fotografij, nari-
sali okoli 130 m novih rovov 
ter posneli okoli šest ur vi-
deo materiala,“ so nam Ko-
stanjevičani sporočili z dru-
gega konca zemeljske oble.
Tamkajšnji podzemni svet 
bodo spoznavali in razisko-
vali kar tri tedne, v domo-
vino pa se bodo vrnili 28. ja-
nuarja. Njihovo odpravo, s 
katero bodo počastili tudi 
40-letnico delovanja kluba, 
je mogoče vseskozi spre-
mljati preko novic na spletni 
strani www.nzodprava2009.
com.  P.P.

Jamarji	na	
odpravi

RADEČE – V soorganizaciji Občine Radeče, Kulturno turistič-
nega rekreacijskega centra Radeče, Zavoda za gozdove Slove-
nije in Srednje šole Sevnica je bila 16. januarja v razstavišč-
nem prostoru Jadran v Radečah odprta razstava z naslovom 
Varujmo planet – uporabljajmo les. Predstavitev drevesnih 
vrst je pripravil Tone Odrezek s sodelavci in študijskimi krož-

ki, na Zavodu za gozdove so za razstavo prispevali posterje 
na temo sonaravnega gospodarjenja z gozdom, srednješolci 
iz sevniške srednje šole pa so za to priložnost pripravili pro-
jekt Forma viva. Otvoritev razstave so pospremili s projekci-
jo fotografij Vinka Šeška, ob glasbenem kulturnem programu 
Glasbene šole Radeče pa so Manica Vintar, člani študijskih 
krožkov in Osnovne šole Radeče predstavili tudi lepote slo-
venskih, evropskih in radeških gozdov.  B. M.

Razstava o lepotah gozdov

Na otvoritvi razstave o lepotah gozdov Janez Čepin, 
vodja projekta Forma Viva na Srednji šoli Sevnica, 
revirni gozdar Krajevne enote Radeče Zavoda za 
gozdove Jože Prah in radeški župan Matjaž Han

Mejni prehod Rigonce bo dobil novo podobo.

BOHOR – Prvo nedeljo v letošnjem letu 
so za novoletno srečanje izkoristili 
posavski planinci in se že tradicionalno 
podali na 898 m nadmorske višine, 
kjer se je v zimski idili bleščala 
bohorska koča, povzpeli pa so se še 
na najvišji vrh gričevja 1023 m visoki 
Veliki Javornik. Najmlajši pa so se 
naužili tudi zimskih sankaških radosti 
(foto B. Urbanč).

KRŠKO - V Hotelu City so se 12. januarja na povabilo krškega 
župana Franca Bogoviča na ponovoletnem srečanju zbrali 
upokojeni krški občinski uslužbenci. Slednjih, tako tistih, ki 
so se upokojili v letih delovanja Skupščine občine Krško ka-
kor tudi novodobnih upokojencev, se pravi uslužbencev, ki 
so se upokojili po letu 1995, je skupno 78. 

Župan Bogovič je zbranim na srečanju predstavil glavne ak-
tivnosti v letošnjem letu (glavnina se jih bo navezovala na 
zaključek postopkov umeščanja odlagališča NSRAO in razre-
šitev zapletov okoli delitvene bilance med občinama Krško 
in Kostanjevica na Krki) in večje projekte ter gradnje, ki so 
že v teku, v fazi načrtovanja ali v zaključni fazi na posame-
znih področjih po občini Krško. Ker je ponovoletno sreča-
nje ena redkih priložnosti, da se nekdanji sodelavci zbere-
jo v takšnem številu, se je v nadaljevanju med njimi razvil 
živahen klepet.

B.M.

Srečanje upokojenih 
občinskih uslužbencev

Udeleženci srečanja v pogovoru
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (42)
Spet sem v kolesju novic. 
Televizijske maske. Mešanice 
adrenalina in nervoze. 
Hitenja in vrvenja. Hitrih 
kav in neštetih telefonskih 
klicev. Zanimivo je, da je 
vse ostalo enako, le pri meni 
se je spremenilo. Dopolnilo. 
Obogatilo. Z malo Lino. 
Radovednico in čebljačko prve 
vrste. 

Jutra so intenzivna. Včasih na robu. Neli gre v 
šolo. Pripravim zajtrk za vse. Neli podrsava z 
bosimi nogami po tleh in je svoj kruh z nutelo. Lina 
namaka prst v moj kruh z ribezovo marmelado, 
jaz pa ji dajem rižolino. Zraven pijem kavo in 
odgovarjam na Nelina vprašanja, vmes gledam na 
uro. Malo me stiska, ko se kazalec bliža osmi uri, 
pa še nismo pripravljene. Začnem priganjati, kar 
moji starejši ni všeč. Ampak si ne morem pomagati. 
"Pohiti, umij si zobe, imaš nogavice oblečene, pa 
daj se počeši..." Poleg tega previjam in oblačim 
Lino, ki ne miruje niti za sekundo. Razen, če zraven 
gleda reklame. Reklame! Takrat se povsem umiri 
in obsedi. To je čas za hitro pospravljanje, hitro 
previjanje, ali kuhanje kave. Če so daljše, lahko 
naredim kaj za jest. Ko jih je konec, se takoj oglasi. 

Jutra. Ko ne morem več ostati v trenerki, z lasmi 
spetimi v čop, ampak nase vlečem krilo in upam, 
da mi bo prav, nisem še izgubila vseh nosečniških 
kilogramov, pri meni v službi pa so - povečini - 
dekleta zelo vitka. Televizija pač. Veliko jih je zelo 
mladih, večina pa mlajših od mene, nekaj nas je od 
stare ekipe, vsi imamo družine in si prikimavamo 
in se tolažimo, ko otroci zbolijo, ko ne spimo, ko ne 
gledamo običajnega televizijskega programa, pač 
pa tisto, kar želijo otroci. Mladi kolegi živijo za 
službo, od jutra do večera so na televiziji. Tako kot 
sem bila jaz. Toliko let. Takrat se mi je zdelo tako 
prav in pomembno. Vse zgodbe so se me dotaknile 
in sem jih želela narediti najbolje. Preklicala 
sem nešteto strokovnjakov, da sem se dokopala 
do pravih odgovorov. In zvečer prišla domov, si 
naredila nekaj za jest in šla spat. In spet. Pet let. 
Dokler nisem zanosila. Potem se je vse spremenilo. 
Ampak ko sem prišla nazaj, sem morala oboje. Zdaj 
sem spet nazaj. In moram oboje.

Rada imam svojo Vizito. Velik del mojega 
ustvarjanja je. Toliko tem, toliko informacij. 
Pošteno sem se izobrazila, se naučila veliko o 
medicini, o zdravju. Saj sem vam že povedala, 
da vem preveč o boleznih. Kar je novinarsko 
dobro, zasebno pa kakor kdaj. Zdaj jo spet počasi 
gledam od blizu. Opazujem, kaj se je v času moje 
odstotnosti spremenilo, kako se zdaj montira, kako 
se pripravi slika, kako teksti. Februarja bom spet 
prevzela njene vajeti. Že zdaj zbiram ideje. Kaj si 
želite gledati, kaj vas zanima. 

Dobila sem se s stilistko, zdaj imam novo. Premerila 
me je, poskusila sem nekaj kosov oblek. Povedala 
sem, kaj rada nosim, česa ne bi nikoli dala nase, 
premerila, kako visoke pete lahko obujem, Metko je 
zanimalo, če nosim uhane, če si lakiram nohte. Vse 
šteje. Vse je pomembno. Malenkosti, podrobnosti. 
Vse se zlije v celoto, pa čeprav morda tega ne 
opazite. Celota deluje usklajeno, usklajeno deluje 
profesionalno. Na televiziji se najprej gleda, potem 
posluša. Nič vas ne sme zmotiti. Če se vam zdimo v 
redu, nas začnete poslušati, drugače opazite vsako 
napako in vam ostane v glavi, ko poslušate. Vse 
šteje. Na televiziji se ne moreš skriti, ne moreš se 
pretvarjati. Vsaj dolgo ne. Sčasoma te razkrinkajo. 
Zato nima smisla. Gledalci vedo, kdo in kakšen si, 
pa čeprav te niso nikoli videli. Čutijo, kaj oddajaš 
in s hvaležnostjo sprejmejo dobro. In hitro zavrnejo 
slabo. Brez skrbi. Televizija je psihoterapija prve 
vrste. Na očeh mnogih. Se preobraziš, ločiš, zrediš, 
zboliš, ti umrejo ljubljeni. In še vedno postavljaš 
svojo podobo na svetlo. 

Jaz grem nazaj na svetlo. Na odtenke modre, 
ki so v novem studiu videti kot ogromni valovi 
sredi morja. Na oči vseh vas. Ki zdaj veste, kako 
razmišljam, kaj počnem in kakšna sem. In na 
oči tistih, ki ne vedo o meni ničesar. Znova bom 
prinašala novice o zdravju. Vas svarila pred 
boleznimi in vam povedala, da še vedno deluje, če 
spijete čaj iz domačih zelišč. Nisem se spremenila. 
Le obogatila sem se.

Veselim se spet srečanja z vami. Ki vas poznam 
skozi krške oči, skozi mnoge naročene pozdrave, ki 
jih namenjate meni preko mojih domačih. In me 
pobožajo in prinesejo nasmeh na obraz. Spet sem 
v kolesju hitenja in vrvenja. Ki pa ga ustavim, 
ko stopim na preprogo mojih otrok. Tebe. Ko sem 
doma.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

V letu 2008 so na Upravni 
enoti Sevnica sklenili 49 za-
konskih zvez, v letu 2007 pa 
55. Matičarji brežiške Uprav-
ne enote so leta 2008 opra-
vili 96 porok, v letu 2007 pa 
77. Statistika Upravne eno-
te Krško je pokazala, da je 
v letu 2007 in 2008 v zakon 
stopilo enako število parov 
in sicer 115. 

V brežiški porodnišnici je bilo 
v minulem letu 486 porodov, 
rodilo pa se je 491 novoro-
jenčkov, od tega 242 deklic 
in 249 dečkov, na svet pa je 
prijokalo pet parov dvojčkov. 
Leto poprej so imeli 397 po-
rodov in 400 novorojenčkov, 
rodili so se trije pari dvojčk-
ov, deklic je bilo 202, dečk-
ov pa 198. Iz novomeške po-

Na Lisci, 947 metrov visoki 
gori v Posavju, sta postavlje-
ni dve planinski postojanki, 
dobro znani planincem, lju-
biteljem pohodništva in na-
ključnim obiskovalcem. Tonč-
kov dom na Lisci je bil zgrajen 
po vojni, leta 1952. Ime je do-
bil po Tončku Čebularju iz Kr-
škega, takratnemu predsedni-
ku PD Lisca, ki je vodil gradnjo 
doma in je bil nanj vse do svo-

Fantki v prednosti, število 
zakonskih zvez v porastu
POSAVJE, NOVO MESTO, CELJE – Po podatkih, ki smo jih prejeli s posavskih upravnih enot, se je število 
porok na brežiškem območju povečalo, na sevniškem zmanjšalo, UE Krško, ki pokriva krško in kostanje-
viško občino, pa beleži enako število novoporočenih parov. V Posavskem obzorniku skozi vse leto obja-
vljamo tudi rojstva porodnic s posavskega območja, zato spremljamo porodni utrip v brežiški, celjski in 
novomeški porodnišnici. Ko med sabo primerjamo leto 2007 z letom 2008, lahko opazimo, da so v pri-
rastku med novorojenčki dečki. 

rodnišnice so nam sporočili, 
da so imeli v letu 2008 sku-

pno 682 dečkov, 578 deklic, 
njihova statistika je zabele-

žila 12 dvojčkov. V letu 2008 
so v celjski porodnišnici na 
svet pomagali pri 2.218 po-
rodih, rodilo se je 2.243 no-
vorojenčkov, dečkov je bilo 
1.165, deklic 1.078, dvojč-
kov pa 25. Od leta 2007 je 
bilo preteklo leto plodnejše 
za 217 otročičkov. Po bese-
dah vodje službe za odnose 
z javnostmi Danijele Gori-
šek je bilo najnižje števi-
lo porodov v letu 2003. Ta-
krat je rodilo 1.646 mamic 
in sicer 868 dečkov in 802 
deklic, od tega 24 dvojčkov. 
Mejo 2.000 porodov pa so po 
14 letih znova presegli pre-
dlani z 2.001 porodom. 

M. Kalčič M.Petra Ribič s prvorojenko Živo, letos se je rodila kot 
drugi novorojenček v brežiški porodnišnici

Lisca - posavski biser
LISCA – V nedeljo, 11. januarja, so ob mrzlem, a kljub temu prijetnem, s soncem obsi-
janem zimskem dnevu, mnogi obiskovalci uživali ob pogledu na prečudovito podobo po-
krajine, ki se je videla z Lisce daleč naokoli – vse tja do Triglava. Nekateri so se brez-
skrbno predajali zimski radostim in se spuščali s sanmi po bregu, kajti vlečnica, ki je bila 
usposobljena lansko leto, ni delovala. 

Planinski postojanki na Lisci

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

je smrti močno navezan. V 
Tončkovem domu, ki kliče po 
prenovi, je v treh gostinskih 
prostorih 90 sedežev in točil-
nica, v 24 sobah je 47 postelj, 
na dveh skupnih ležiščih pa 32 
ležišč. V prijaznem in toplem 
vremenu številni obiskovalci 
radi posedajo pred domom, 
kjer je na voljo 50 sedežev.
Za revitalizacijo Lisce je Pla-
ninsko društvo Lisca Sevnica 

sklenilo partnerske pogodbe 
med občinami Laško, Radeče 
in Sevnica za ureditev špor-
tno-rekreativnega območja. 
Planinci so svoj dom pripra-
vljeni tudi prodati ali vložiti 
delež v bodoče podjetje. Nov 
začasni oskrbnik doma je Mar-
jan Kolar iz Pavlove vasi pri 
Pišecah (doslej je bil skrbnik 
smučarskega doma Lontovž v 
Podkumu), saj planinska po-
stojanka na Lisci ne sme biti 
zaprta. S. R., foto: L.M.

Pogled na Kamniške Alpe

Naši bralci 
komentirajo

tudi na www.posavje.info:

Jaz pa kar obiščem raz-
prodaje in gledam za kla-
sičnimi kosi, kvalitetnimi, 

višjega cenovnega razre-
da, se dajo dobiti po ra-
zumni ceni. Letos se ni-

sem poslužla prakse, da bi 
v trgovinah obleko in obu-
tev dala kar na stran kak 
dan prej, sem to običajno 

počela. V glavnem je osta-
lo nekaj cekinov tudi za to.

 
(Žana o zimskih raz-

prodajah v trgovinah).

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor projektnih pre-
dlogov, ki bodo upravičeni do nepovratnih sred-
stev LEADER iz kvote sredstev 4. osi Programa ra-
zvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leto 
2009, s katero na ravni regije Posavje upravlja Lo-
kalna akcijska skupina Posavje (LAS Posavje). 

Projekti morajo upoštevati načela LEADER in pri-
spevati k uresničevanju razvojne vizije, strate-
ških ciljev, programov in ukrepov Lokalne razvoj-
ne strategije 2007-2013 LAS Posavje za območje 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Radeče in Sevnica (LRS LAS Posavje).
Ta je dosegljiva na spletni strani RRA Posavje, pod 
programskim področjem Razvoj podeželja, LAS Po-
savje. Posamezen projekt se lahko nanaša le na en 
strateški cilj in znotraj njega le na en program in 
ukrep LRS LAS Posavje.

Projekti morajo nadgrajevati cilje 1., 2. ali 3. osi in 
cilje ukrepov teh osi, kot jih določa Program razvo-
ja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Izbrani projekti bodo vključeni v t.i. Letni izvedbe-
ni načrt LAS Posavje za leto 2009 (LIN za leto 2009), 
ki ga mora ta posredovati na MKGP v dokončno po-
trditev.

Višina razpisanih sredstev
LAS Posavje razpisuje kvoto sredstev LEADER za 
leto 2009 v višini 208.071 EUR.

Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji za prijavo na ta javni po-
ziv so zainteresirane fizične in pravne osebe, ki 
imajo stalno prebivališče ali registriran sedež na 
upravičenem območju delovanja LAS Posavje, ki 
je območje celotne razvojne regije Posavje (obči-
ne Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica).
Poleg teh so upravičenci tudi druge javne in ra-
zvojne institucije ter nevladne organizacije, ki 
sicer nimajo sedeža na območju LAS Posavje, s 
svojo dejavnostjo pa pomembno vplivajo na ra-
zvoj tega območja. Do sofinanciranja pa bodo 
upravičeni samo pod pogojem, če se bo njihov pro-
jekt izvajal na območju LAS Posavje in/ali bodo v 
načrtovane aktivnosti vključene pravne osebe s se-
dežem ali fizične osebe s stalnim prebivališčem na 
območju LAS Posavje. 

 Upravičeni stroški projektov
Upravičenih stroški projektov so:

stroški dela zaposlenih na projektu,
stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo 
projekta,
stroški promocije projekta (vendar največ do 
20 % skupne vrednosti projekta),
prispevek v naravi javnih ali zasebnih upravi-
čencev (vendar največ do 20 % skupne vredno-
sti projekta),
ostali splošni stroški, ki so neposredno poveza-
ni z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, 
inženirjem in svetovalcem, stroški pridobiva-
nja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedlji-
vosti, patenti in licence (vendar največ do 20% 
upravičenih stroškov).

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov 
projekta

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta 
je odvisna od vrste naložbe in tipa projekta, naj-
manj pa 2.000 EUR in največ 70.000 EUR. 

PROFITNI TIPI PROJEKTA višina sofinanciranja upravičenih stroškov
naložbe v infrastrukturo in urejanje prostora do 30 %

naložbe v turistično infrastrukturo in storitve do 40 %

promocija proizvodov in storitev do 40 %

podpora trženju proizvodov in storitev do 40 %

naložbe v izboljšanje kmetijstva in gozdarstva do 40 %

drugi profitni projekti do 50 %

NEPROFITNI TIPI PROJEKTA 
usposabljanje, izobraževanje in animacija za pristop LEADER do 50 %

neprofitne naložbe do 50 %

drugo usposabljanje, animacija in izobraževanje do 60 %

drugi neprofitni projekti do 100 %

I.

II.

III.

IV.

•
•

•

•

•

V.

Obdobje trajanja projektov
Projekti se ne smejo pričeti izvajati pred datumom 
potrditve Letnega izvedbenega načrta LAS Posav-
je za leto 2009 s strani MKGP in podpisom pogodbe 
med prijaviteljem in LAS Posavje, predvidoma ne 
pred 30.06.2009. Projekt se mora zaključiti naj-
kasneje do 30.06.2011.

Merila in kriteriji za oceno in izbor projek-
tov

Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo oce-
njena na podlagi meril in kriterijev, določenih v 
Pravilniku o merilih in kriterijih za oceno in izbor 
projektov za vključitev v LIN ter o spremljanju in 
nadzoru teh projektov in so del Navodil prijavite-
ljem za prijavo projektov v LIN za leto 2009.

Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje vlog ni javno. Upravni odbor LAS Posavje 
bo imenoval posebno ocenjevalno komisijo, ki odpi-
ra in obravnava vloge ter zahteva odpravo pomanj-
kljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po 
vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjuje-
jo s strani LAS Posavje določena merila in kriterije. 
Komisija projekte tudi oceni.

Postopek obravnave in izbora vloge poteka v nasle-
dnjih korakih:

preverjanje administrativne pravilnosti preje-
te vloge,
ocenjevanje in izbor projektnih predlogov,
obvestilo prijaviteljem o izboru,
vključitev projekta v letni izvedbeni načrt in nje-
govo posredovanje na MKGP.

Po prejemu odločbe MKGP o potrditvi LIN za leto 
2009 bo LAS Posavje z izbranimi prijavitelji sklenil 
pogodbo o sofinanciranju projekta.

Rok in naslov za predložitev vlog
Zainteresirani prijavitelji morajo vloge na ta javni 
poziv oddati najkasneje do 16.02.2009. 

Vloga mora biti oddana s priporočeno pošiljko na 
naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, za 
LAS Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, s pripisom: Ne 
odpiraj – vloga na 1. javni poziv LAS Posavje za LIN 
2009«.

Na kuverti mora biti jasno razviden naziv in naslov 
pošiljatelja ter datum in ura oddaje vloge na pošto. 

Sprememba javnega poziva
V primeru spremembe javnega poziva, prijavne-
ga obrazca ali navodil prijaviteljem pred zaključk-
om javnega poziva bodo spremembe objavljene na 
spletnih straneh RRA Posavje, posavskih občin in lo-
kalnih podjetniških centrov.

 Prijavni obrazci in navodila ter dodatne in-
formacije

Prijavni obrazec skupaj z Navodili prijaviteljem za 
prijavo projektov v LIN za leto 2009 in drugimi do-
kumenti, navedenimi v tem pozivu in navodilih je 
dosegljiv na spletnih straneh: RRA Posavje, www.
rra-posavje.si, pod programskim področjem Razvoj 
podeželja, LAS Posavje, vseh posavskih občin in lo-
kalnih podjetniških centrov. 

Dodatne informacije dobite na naslovu Tehnične 
pisarne LAS Posavje, ki deluje v prostorih RRA Po-
savje, CKŽ 46, 8270 Krško. Kontaktna oseba je Dar-
ja Planinc, tel. 07 488 10 52, e-naslov: las.posav-
je@rra-posavje.si.

VI.

VII.

VIII.

•

•
•
•

IX.

X.

XI.

Spoštovani,
 

Vabljeni na sejem »Turizem in prosti čas 2009«, ki bo potekal 
od 22. do 25. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Ob sejmu bosta potekala še dva sejma: Salon plovil in Conventa – kongresna borza.
Prav posebej vas vabimo na posavsko stojnico, kjer bomo predstavljali turistično 
ponudbo občine Brežice. Našli nas boste v Marmorni dvorani, na Sončevi poti. V 
četrtek boste lahko vezli z veziljo, v petek vas bodo razvajali s hišnimi dobrotami 

turistične kmetije Pri Martinovih, sobota bo rezervirana za skrivnostni svet repnic. 
V nedeljo ob enih vas bo pričakal grof Moškon s presenečenjem, v dvorani Jurček pa 

bodo iz TD Sromlje prepevali in vas povabili na zanimivo Sromeljsko pešpot. 
 

Za vas smo pripravili obilo nagradnih iger, navihanih zgodb in prijetnih doživetij.
Dragi prijatelji, pridite in izberite svoje počitnice!

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovitev podjetja, seznanimo vas s 

postopki, ki jih je potrebno opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustrezne šifre 
dejavnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z možnostjo dostopa do virov financiranja 
in do finančnih sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije, doregistracije 
in spremembe podatkov za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo 

preko spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na spletnem naslovu www.zpt-brezice.si, 
si zagotovite najbolj sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, državnem 

in evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o možnostih kandidiranja in 

pridobitve sredstev s tega naslova.

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne delavnice z aktualnimi temami.

TU SMO ZA VAS!
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, E-mail: info@zpt-brezice.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 
(Ur.l. RS, št. 73/08), Lokalne razvojne strategije LAS Posavje za obdobje 2007-2013, Odločbe Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP) o dodelitvi statusa delujoče lokalne akcij-
ske skupine z dne 14.01.2009, Pravilnika o merilih in kriterijih za oceno in izbor projektov za vklju-
čitev v LIN ter o spremljanju in nadzoru teh projektov ter sklepa Upravnega odbora LAS Posavje z 
dne 08.01.2009 o načinu nabora projektov za leto 2009, 

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE OBJAVLJA
1. JAVNI POZIV ZA NABOR PROJEKTOV,

UPRAVIČENIH DO NEPOVRATNIH SREDSTEV LEADER IZ KVOTE ZA LETO 2009

Po določbi zakona je olajšavo 
možno uveljavljati za vlaganja 
sredstev članov gospodinjstva 
oziroma agrarne skupnosti v 
osnovna sredstva in opremo v 
povezavi z osnovno kmetijsko 
in osnovno gozdarsko dejavno-
stjo v okviru kmečkega gospo-
dinjstva ali agrarne skupnosti, 
ki jih je mogoče dokazati z ra-
čuni. Pri tem je posebej dolo-
čeno, da olajšave ni možno 
uveljavljati za vlaganja v na-
kup zemljišč, nakup ali gra-
dnjo stavb ter nakup motornih 
vozil, razen traktorjev in dru-
ge kmetijske in gozdarske me-
hanizacije. Navedena olajšava 
se lahko uveljavlja za nalož-
be v nakup novih in rabljenih 
kmetijskih strojev in opreme, 
osnovne črede, cistern in so-

Spet olajšava za vlaganja
V letu 2008 je bila s spremembo in dopolnitvijo Zakona o dohodnini za vla-
ganja v kmetijsko in gozdarsko dejavnost, obdavčeno na podlagi katastrske-
ga dohodka, ponovno uvedena možnost znižanja davčne osnove za obdavči-
tev dohodkov z dohodnino. 

dov ter ostale opreme za pri-
delavo vina in oljčnega olja, 
postavitev trajnih nasadov, iz-
gradnjo silosov, cest in dvorišč 
na kmetiji, vzpostavitev na-
makanja, postavitev ograj in 
druga podobna vlaganja. Od 
neopredmetenih sredstev je 
možno olajšavo uveljavljati na 
primer za nakup mlečnih kvot 
ali pravic za pridelavo in trže-
nje zaščitenih sort.

V letu vlaganja se prizna olaj-
šava v višini 30 % vloženega 
zneska. Olajšava se ne prizna-
va za tisti del vlaganja, ki je 
bil sofinanciran z nepovratni-
mi sredstvi. Prav tako se za 
del vlaganja ne šteje vstopni 
DDV, če je bil vlagatelj v času 
vlaganja zavezanec za DDV.

Postopek za uveljavljanje 
olajšave za vlaganja v osnov-
no kmetijsko in osnovno goz-
darsko dejavnost ni posebej 
predpisan, je pa DURS kljub 
temu pripravil vlogo z navo-
dili, ki jo najdete na sple-
tnem naslovu http://www.
durs.gov.si (rubrika DOHO-
DNINA 2008), dobite pa jo 
lahko tudi na izpostavah 
Kmetijsko gozdarskega za-
voda Novo mesto. Vlogo je 
možno oddati na pristojnem 
davčnem uradu ali izposta-
vi ali podati pisno vlogo, in 
sicer za dohodnino za leto 
2008, nazadnje do 31. janu-
arja 2009.

Damijan Vrtin, 
KGZ Novo mesto

SEVNICA – V soboto, 17. ja-
nuarja, je potekal redni le-
tni občni zbor Čebelarskega 
društva Sevnica z obsežnim 
dnevnim redom. V uvodu je 
vse prisotne pozdravil žu-
pan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Pohvalil je doseda-
nje sodelovanje med obči-
no in čebelarskim društvom, 
strinjal pa se je tudi, da je 
potrebno obnoviti fasado na 
stavbi Čebelarskega društva 
Sevnica, česar ob obnovi sev-
niškega gradu niso uspeli na-
rediti. 

Zdravstveno stanje čebel je velik problem
V nadaljevanju so nato po-
samezniki predstavili poroči-
la o delu društva v preteklem 
letu, čemur je sledila raz-
prava. Sevniški čebelarji so 
bili enotnega mnenja, da je 
zdravstveno stanje čebel ve-
lik problem – sredstva za uni-
čevanje čebeljega zajedavca 
»varoa«, ki jih je veterinar-
ska služba delila kot obve-
zno, so bila komaj polovično 
učinkovita. Čebelji zajeda-
vec je na to kemično sub-
stanco že odporen in čebe-
larji, ki so uporabljali samo 

to sredstvo za zaščito če-
bel, so zaskrbljeni, da bodo 
izgubili celoten zarod. 

Resni razpravi je sledil spre-
jem predloga delovnega 
programa za leto 2009 in 
nato še podelitev priznanj 
in odličij Antona Janše III. 
stopnje. Čebelarsko prizna-
nje so prejeli: Alojzija Perc 
z Lukovca, Franc Hruševar 
iz Sevnice in Alojz Tomažin 
z Impolj pri Studencu. Naj 
medi, čebelarji!

S. R.



Posavski obzornik - leto XIII, številka 2, četrtek, 22. 1. 2009 9GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA 

Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v 
okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite pod-
porne storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve: 

Osnovno SVETOVANJE o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev 
podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do fi-
nančnih sredstev.
Brezplačni postopki REGISTRACIJE, DOREGISTRACIJE IN SPREMEMBE PRI REGISTRA-
CIJI za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne apli-
kacije e-VEM. 
INFORMACIJE o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi razvojnih 
projektov in prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava poslovnih na-
črtov in investicijskih elaboratov. 

NATEČAJ ISKANJE INOVATIVNIH IDEJ IN NOVIH PODJETNIKOV 
– ROK JE PODALJŠAN DO 28.02.2009. 

Celotno besedilo natečaja skupaj z merili za ocenjevanje je objavljen na spletnem 
naslovu www.pckrsko.si. 

INOVATORJE OBVEŠČAMO O MOŽNOSTI PRIJAVE INOVACIJ NA RAZPIS 
ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2008!

V povzetku razpisa so navedeni glavni pogoji razpisa. Dinformacije so na razpolago na 
naslovu:

GZS Območna zbornica Posavje, Krško 
Bohoričeva 9, 8270 Krško
Tel.: 07/490 10 60
e-pošta: oz.posavje@gzs.si

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj za najboljše inovacije 

na območju GZS OZ Posavje, Krško za leto 2008 - povzetek

Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, samostojni podjetnik, samostojni inova-
tor in posameznik, ali druga organizacijska oblika, ki ima sedež z območja GZS Območ-
na zbornica Posavje, Krško.

Predmet razpisa so:
Izumi, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje za patentno varstvo ali 
za varstvo s patentom s skrajšanim trajanjem, ko dokažejo koristnost v praksi.
Novi izdelki, postopki in storitve.
Tehnične in druge izboljšave, s katerimi se dosega večja delovna storilnost, boljša ka-
kovost proizvodov, prihranek pri materialu in energiji, boljše izkoriščanje strojev in na-
prav, boljši nadzor proizvodnje, boljša varnost pri delu ipd.

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, inovativnost, tržna zanimivost, primer-
nost okolju) so podrobneje opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje

•

•

•

•

•
•

 CENTER ZA PODJETNIŠTVO
 IN TURIZEM KRŠKO
 Javni zavod
 Cesta krških žrtev 46, 8270 KRŠKO
 Tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed vstopnih točk »Vse na enem me-
stu« pod okriljem JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja tudi 
promocijo podpornih storitev in v okviru tega organizira tudi delavnico. 

Vabimo vas na brezplačno izobraževalno delavnico 

Uporaba Informacijsko komunikacijskih tehnologij 
in spletnih orodij za uspešnejše poslovanje 

ki bo v torek, 27. januarja 2009 s pričetkom ob 10. uri v sejni dvorani A, Občine 
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Tema delavnice je uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij ter spletnih 
orodij za večjo prepoznavnost, promocijo, ter interaktivno komunikacijo in s tem 
izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetij. 

V podjetništvu še posebej pa v turizmu je pomembno, da so poleg statičnih prika-
zov npr. naravnih in kulturnih vrednot in atrakcij posamezne destinacije, predstavitve 
usmerjene v dogodke v emocije in tradicijo v dinamiko področja. Slednje lahko uspešno 
ponazarja multimedijska predstavitev na svetovnem spletu. Google kot vodilno sple-
tno podjetje ponuja veliko brezplačnih orodij, ki jih uporabniki ne poznajo, omogočajo 
pa uporabo več funkcij, ki jih podjetje potrebuje za uspešen začetek poslovanja in pro-
mocije. Poleg tega je na spletu veliko tako imenovanih »social networking« mest, ki jih 
omogočajo, da te stranke opazijo in spoznajo. S pravilno in premišljeno uporabo, lah-
ko dosežemo veliko število uporabnikov oziroma potencialnih strank. elementi sodobne 
promocije in interaktivne komunikacije sodijo tudi rezervacijski sistemi.Uporaba re-
zervacijskih sistemov izhaja iz potrebe po povečanju produktivnosti na osnovi avtoma-
tiziranih prodajnih in drugih poslovnih procesov v turizmu. Internet je tu osnovna pro-
dajna pot. Za uspešnost podjetja je čedalje bolj pomembno; imeti prave informacije v 
pravem trenutku. Primerno orodje za urejanje informacij, za upravljanje s strankami 
in projekti je (Customer Relationship Management oz. CRM),in so dostopni že za mi-
nimalno ceno, kar omogoča upravljanje z informacijami in zadržanje strank ter s tem 
najcenejša širitev obsega trga.
Na področju teh dejavnosti je možno ustanoviti nova visokotehnološka podjetja in opra-
vljati storitve. 
Predstavniki občine bodo pojasnili, kako je z projektom izgradnje širokopasovnega 
omrežja po celi občini, ki je v teku, da bo potem povsod mogoča sodobna komuni-
kacija. O spletnih orodjih o katerih bo govora na delavnici si boste lahko tudi izmenja-
li izkušnje s predavatelji in sami podjetniki med sabo. 

Urnik
9:45 – 10:00 Registracija udeležencev, kava

10.00 – 10.10 Uvodni pozdrav, g. Franc Bogovič, župan Občine Krško in državni po-
slanec

10.10 – 10.30 
Predstavitev storitev Centra za podjetništvo in turizem Krško, kot 
izvajalca podpornih storitev za razvoj podjetništva in turizma, g. 
Franc Češnovar, direktor

10.30 – 11:00 
Pomen IKT za boljšo prepoznavnost, promocijo in interaktivno ko-
munikacijo v turizmu in podjetništvu, mag. Zvonko Kribel, Fakulteta 
za turistične študije - TURISTICA, Univerza na Primorskem

11:00 –11:30 Uporaba brezplačnih spletnih orodij in multimedijskih vsebin za pro-
mocijo in poslovanje, Urban Pfeifer, Mitja Felicijan, Milk d.n.o

11.30 – 12:00
Predstavitev uporabe rezervacijskih sistemov in načina mreženja 
ponudnikov in tržnikov v turizmu, Darko Terihaj, Poslovna navigaci-
ja s.p.

12.00 – 12:30 Uporaba CRM orodij za vodenje projektov in delo s strankami, Peter 
Ladič, Intera d.o.o.

12:30 – 13:00 Diskusija, izmenjava izkušen, kava

Udeležba na delavnici je brezplačna!

Komu je izobraževalna delavnica namenjena:
Podjetnikom, turističnim ponudnikom, mladim, informatikom in vsem zainteresi-
ranim. 

Rok za prijavo: do ponedeljka, 26. januarja 2009. 

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite na tel. št. 07/ 490 22 20 oz. po elektron-
ski pošti: info@pckrsko.si, vabilo je tudi na spletnem naslovu www.pckrsko.si.

Vljudno vabljeni podjetniki, turistični ponudniki, mladi.

Franc Češnovar, direktor

SLOVENIJA - V Holdingu 
Slovenske elektrarne v tem 
mesecu začenjajo z akcijo 
»Prihrani do 50 % pri raču-
nu za električno energijo«, 
s katero želijo ljudi spod-
buditi k zmanjšanju porabe 
električne energije v go-
spodinjstvih, s tem pa tudi 
k znižanju stroškov. 

Privarčujemo lahko namreč 
že z majhnimi ukrepi, ki od 
nas pravzaprav zahtevajo le 
disciplino. Na primer, da za-

Zmanjšati porabo elektrike
menjamo klasične žarnice z 
varčnimi sijalkami, da izkla-
pljamo luči v prostorih, kjer 
se ne gibljemo, kakor tudi, 
da po uporabi izklapljamo 
naprave iz stanja pripravlje-
nosti. V kolikor je to mogo-
če, je smiselno postopoma 
zamenjati tudi starejše go-
spodinjske aparate z varčni-
mi aparati razreda A+ ali A++ 
ipd. Občutno manjšo porabo 
električne energije in s tem 
večji prihranek denarja, ki 
bi ga sicer odšteli za njeno 

porabo, pa lahko v indivi-
dualnih objektih dosežemo 
predvsem z večjimi vlaga-
nji v energetsko izboljšavo 
objektov in vgradnjo okolju 
prijaznih tehnologij (sončne 
celice, toplotne črpalke…). 

Nasvete, kako znižati stro-
ške električne energije v na-
ših gospodinjstvih, pa si lah-
ko preberete tudi na našem 
spletnem portalu www.po-
savje.info, v rubriki Aktual-
no.  B. M.

PROIZVODNJA – DECEMBER 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – DECEMBER 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 450 7 100 2 2

PB 2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 4 ZP - - 99 300 2,8 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

399.120 9 5

SLOVENIJA - Pod okriljem 
časnika Dnevnik poteka me-
dijsko-raziskovalni projekt 
in nacionalni izbor najbolj-
ših zaposlovalcev Zlata nit. 
Na podlagi podatkov, prido-
bljenih v obsežni raziskavi 
med 7.783 zaposlenimi v 117 
sodelujočih podjetjih, je že 
drugo leto oblikovan seznam 

Med najboljšimi zaposlovalci ni Posavcev
101 najboljšega slovenske-
ga zaposlovalca. Največ, kar 
64 podjetij, ki so se uvrstila 
med 101 najboljšega zapo-
slovalca, prihaja iz osrednje 
Slovenije, iz dolenjske re-
gije, kamor v projektu sodi 
tudi Posavje, pa sta na se-
znamu dve podjetji, obe iz 
Novega mesta – Krka in In-

fotehna. Lestvici 101 zapo-
slovalca bosta sledili objava 
imen 21 finalistov (po sedem 
finalistov v kategoriji ma-
lih, srednje velikih in velikih 
podjetij) in slavnostna raz-
glasitev zmagovalcev s po-
delitvijo priznanj vsem fina-
listom, ki bo 5. marca 2009. 

P.P.
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Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi v šolskem letu 2009/10 k vpisu v prenovljene in nove 

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

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

posameznika. Uspešnost naših maturantov in diplomantov je 
garancija za dobro odločitev.

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

- Bodoči dijaki se lahko vpišejo v štiriletne programe ekonomski tehnik, logistični tehnik
in tehnik varovanja ali triletni program trgovec. Trgovcem je na voljo nadaljevanje 
izobraževanja v poklicno tehniškem programu (3 + 2) ekonomski tehnik.

- INFORMACIJE:

° 07 499 25 50 ali www.etrs.si
° Informativni dan:

• petek, 13. februar 2009 ob 9.00 in 15.00 
za bodoče dijake in ob 11.00 za študente ter

• sobota, 14. februar 2009 ob 9.00 
za dijake ter ob 11.00 za študente.

V prvih dneh novega leta, ko običaj-
no delamo bilance za nazaj, ugota-
vljamo, da je eno izmed bistvenih 
sprememb na zakonodajnem po-
dročju prinesla tudi novela Zakona 
o graditvi objektov (ZGO-1B), ki je 
stopila v veljavo aprila lani. Temelj-
ni cilji novele so poenostavitev po-
stopkov in zahtevane dokumentaci-
je ter odprava administrativnih ovir, 
hkrati pa se novela prilagaja novi 
vsebini Zakona o prostorskem načr-
tovanju. 

Poleg znanih kategorij zahtevnosti objek-
tov iz ZGO-1 je uvedena nova kategorija 
- nezahtevni objekti. ENOSTAVNE OBJEK-
TE (kot so na primer nadstrešek do 30 
m�, enoetažni pritlični objekt do 4 m�, 
čebelnjak do 20 m�, ograje za pašo živi-
ne, nižje od 1,5 m itd.) lahko postavimo 
brez gradbenega dovoljenja, vendar mora-
mo pri tem zadostiti pogojem, ki jih dolo-
ča prostorski izvedbeni akt in Uredba o vr-
stah objektov glede na zahtevnost. Uredba 
med enostavne objekte uvršča objekte za 
lastne potrebe, pomožne infrastrukturne 
objekte, pomožne obrambne objekte, po-
možne kmetijsko-gozdarske objekte, za-
časne objekte in druge. 

Za NEZAHTEVNE OBJEKTE (kot so na pri-
mer drvarnica do 12 m�, garaža do 30 
m�, uta do 15 m�, škarpe in podporni zi-
dovi do višine 1,5 m, kmečka lopa do 30 
m�, rastlinjak do višine 3 m itd.) je tre-
ba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar 
se dovoljenje izda v skrajšanem postopku, 
v katerem je stranka samo investitor. Zah-
tevo za izdajo gradbenega dovoljenja lah-
ko, na predpisanem obrazcu, vloži inve-
stitor sam, pri čemer mora priložiti skico 
objekta, prikaz lege objekta na zemljišču, 
z odmiki od sosednjih zemljišč, dokazilo o 
pravici graditi ter morebitna soglasja pri-
stojnih soglasodajalcev. Vsebina in oblika 
obrazca za zahtevo za izdajo gradbenega 
dovoljenja za nezahtevni objekt je pose-
bej predpisana s pravilnikom. Med nezah-
tevne objekte so v skladu z uredbo uvr-
ščeni objekti za lastne potrebe, ograje, 
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti, 
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, spo-
minska obeležja in drugi. 

V skupino MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTOV so 
največkrat uvrščeni stanovanjski objek-
ti, sem pa spadajo tudi vsi objekti, ki 
niso uvrščeni v ostale tri kategorije. Za 
vse manj zahtevne objekte in zahtevne 
objekte je treba pridobiti gradbeno dovo-
ljenje, in sicer za gradnjo novega objek-
ta, rekonstrukcijo in tudi za odstranitev 
objekta. 

ZAHTEVNI OBJEKTI so predvsem tisti, ki 
imajo večje dimenzije, globoko temelje-
nje, podzemne dele, katerih globina pre-
sega 15 m, in objekti, za katere je obvezna 
presoja vplivov na okolje. Če primerja-
mo nekdanji pravilnik o vrstah objektov z 
novo uredbo, lahko ugotovimo, da je med 
zahtevne objekte po novem uvrščenih več 
objektov. Poleg pomembnejših infrastruk-
turnih in inženirskih objektov se med zah-
tevnimi objekti pojavljajo tudi stavbe, kjer 
se zadržuje večje število ljudi (npr. športne 
dvorane, oskrbovana stanovanja, stavbe 
za opravljanje verske dejavnosti itd.). 

Omeniti je treba, da le malo objektov za 
lastne potrebe spada med enostavne in jih 
je možno graditi brez gradbenega dovolje-
nja. Za postavitev drvarnice do velikosti 
12 m�, garaže do 30 m�, steklenjaka do 30 
m�, ute do 15 m� je treba pridobiti gradbe-
no dovoljenje po skrajšanem postopku, je 
pa brez gradbenega dovoljenja možna npr. 
postavitev nadstreška do velikosti 30 m�. 

Med novostmi, ki jih prinaša nova zakono-
daja, je tudi ukinitev pojma »nadomestna 
gradnja«. V primeru, da je v prostorskem 
aktu opredeljeno, da je na določenem ob-
močju možna nadomestna gradnja, za-
kon v prehodnih določbah opredeljuje, 
da je pod tem pojmom mogoča odstrani-
tev objekta in na istem mestu postavitev 
novega objekta, ki je po velikosti in na-
membnosti enak odstranjenemu. Ukinjen 
je tudi pojem »sprememba rabe«, ohranja 
se le »sprememba namembnosti«, pri če-
mer je bolj točno opredeljeno, kdaj je za 
spremembo namembnosti potrebno grad-
beno dovoljenje in kdaj ne. Po 1. juliju 
2009 pa bodo projekti, ki bodo priloženi 
vlogam za izdajo gradbenega dovoljenja, 
morali upoštevati tudi zahteve o učinkovi-
ti rabi energije v stavbah. 

Sprememb, ki jih prinaša nova zakonoda-
ja s področja graditve objektov, je še pre-
cej, vendar sta vprašanji, kdaj je treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje in način pri-
dobitve gradbenega dovoljenja, še vedno 
odvisni od zahtevnosti objekta ter od pro-
storskega akta, ki velja na območju, kjer 
želimo postaviti objekt. 

Vprašanja glede gradnje objektov in pro-
storskega načrtovanja lahko pošljete na 
uredništvo, nanje bomo poskušali odgovo-
riti v naslednjih številkah. 

Petra Žarn, u.d.i.g.

Leto 2008 prineslo tudi 
novo zakonodajo na 
področju graditve objektov

Zakonodajni okvir:
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1B) (Ur.l. RS, št 126/2007).
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št 37/2008, 99/2008)
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za 
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v 
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS, št. 114/2003, ne velja več od 
15.05.2008)
Pravilnik s obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Ur.l. 
RS, št. 38/2008)«
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS, št: 93/2008).

•
•
•

•

•

OKOLJE, IZOBRAŽEVANJE

LJUBLJANA - Od danes do nedelje bo na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani potekal sejem Turizem in prosti čas (TIP), ka-
terega moto je letos „Pripravljeni na nova doživetja?“. V Mar-
morni dvorani, na t. i. Sončevi poti, se na šestih stojnicah pod 
okriljem RRA Posavje predstavljajo tudi vse posavske občine. 
Za predstavitev posavske turistične ponudbe skrbijo ZPT Bre-
žice, CPT Krško, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče ter Občini Kosta-
njevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Poleg celotne slovenske tu-
ristične ponudbe bodo na sejmu pod eno streho predstavljene 
tudi svetovne turistične destinacije.  P.P.

Na TIP-u tudi Posavje

Januar je in bliža se čas odločitev, tako za mlade, kot tudi nekatere starejše. Katera šola? Kate-
ri program? Zakaj ravno ta izbira? Ostati kje blizu? Ali iti malo dlje? Kaj posamezne ustanove 
ponujajo? Kakšna znanja lahko pričakujejo mladi v posamezni šoli in kakšna prihodnost jih 
čaka, ko ta program zaključijo? Kdo in kako jim ponuja neformalno izobrazbo, ki pri deloda-
jalcih iz leta v leto pridobiva na vrednosti?

Posavske in tudi druge izobraževalne organizacije smo povabili k sodelovanju in nekatere iz-
med njih so se že tokrat odzvale s svojimi informacijami, druge pa jih bodo objavile v nasle-
dnji številki Posavskega obzornika, ki bo izšla v četrtek, 5. februarja. Upamo, da vam bodo 
tudi te objave pomagale pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev!
� Uredništvo

KAM PO ZNANJE?

vsak drug četrtek 
pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE:
Razmišljate o izobraževanju ali pa se že izobražujete ?
Vabimo vas v Svetovalno središče Posavje.

Odraslim pomagamo pri odločitvah za izobraževanje in učenje, 
med potekom izobraževanja ali ob njegovem dokončanju. Nu-
dimo osebno informiranje in svetovanje, informiranje in sveto-
vanje po telefonu ali pisno, po internetu ali elektronski pošti.

Svetovanje je za uporabnike zaupno in brezplačno.
Informiramo vas o:

možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje 
ali prosti čas
vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja 
med programi
trajanju izobraževanja
načinih preverjanja znanja
učni pomoči
možnostih za nadaljnje izobraževanje

Svetujemo pri:
odločanju o izbiri primernega izobraževanja
premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževa-
njem
načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja
iskanju zaposlitve

Svetovalno dejavnost izvajamo:
na sedežu Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 6, Krško.
Telefon: 07-48-81-162; e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

in na 

Dislokacijah Svetovalnega središča Posavje v:
Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice
Vsak tretji torek v mesecu od 12.00 do 17.00
Vsak tretji četrtek v mesecu od 8.00 do 13.00
Informacije in rezervacije na : 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

Knjižnici Sevnica, Prešernova cesta 1, Sevnica
Vsak prvi ponedeljek v mesecu: od 12.00 do 17.00
Vsako prvo sredo v mesecu: od 10.00 do 15.00
Informacije in rezervacije na: 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE:

Je sodobno opremljen učni prostor, kjer se odrasli lahko samo-
stojno organizirano učijo. V prostoru so učna mesta, ki so opre-
mljena z različno učno tehnologijo/ avdio in video naprave, raču-
nalniki, multimedijski pripomočki. V središču udeleženci znanje 
brezplačno pridobivajo, utrjujejo, ali nadgrajujejo s pomočjo raz-
ličnih priročnikov, gradiv in multimedijskih programov za samo-
stojno učenje. Pred začetkom samostojnega učenja udeležen-
cem svetujemo pri izbiri programa in jim nudimo informacije in 
pomoč pri izbiri najbolj ustreznega programa in pri uporabi učne 
tehnologije. Sami si izbirajo ritem in način učenja ter ga prilaga-
jajo lastnim interesom in zmožnostim. Samostojno se lahko uči-
te računalništva, tujih jezikov, slovenščine, naravoslovja, napiše-
te seminarsko nalogo ali prošnjo za zaposlitev.

Središče deluje na Ljudski univerzi Krško, 
Dalmatinova 6, Krško
Ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00
Sreda: od 14.00 do 18.00
Četrtek in petek: od 8.00 do 12.00

Na voljo je 5 učnih mest. Informacije in rezervacije: 
07 488 11 73, monika.novsak@lukrsko.si

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA:

Na točkah vseživljenjskega učenja odraslim v regiji Posavje nudimo 
brezplačno možnost neformalnega, vseživljenjskega učenja s po-
močjo sodobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih je-
zikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih te-
čajih. Udeležite se lahko različnih predavanj, delavnic in krožkov s 
področja vseživljenjskega učenja.

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Točke vseživljenjskega učenja delujejo v:
Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice
Vsak petek od 16.00 do 18.00
Informacije in rezervacije: 07/496 26 49 in 496 26 45

Valvasorjeva knjižnica Krško:
Izposojevališče Senovo, Titova 106, Senovo
Vsak prvi in drugi ponedeljek v mesecu od 12.00 do 17.00
Informacije in rezervacije: Središče Krško – 07 488 11 73

Izposojevališče Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska 7, Kostanjevica na Krki
Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 12.00 do 17.00 ure
Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 73

Knjižnica Sevnica:
Vsak prvi in drugi četrtek v mesecu od 10.00 do 15.00 
Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 73

ZAPOSLITVENI KOTIČKI:

Dejavnost je namenjena vsem iskalcem zaposlitve, predvsem 
skupini brezposelnih, katerim nudimo:

individualno pomoč pri iskanju zaposlitve: 
iskanje ustreznih delovnih mest, informacije o trgu dela, in-
formacije o delodajalcih
pomagamo vam pri pisanju prijavne dokumentacije
pomagamo pri izpolnjevanju vprašalnikov za zaposlitve
vam svetujemo, kako se pripraviti na pogovore z delodajalci

samostojno iskanje zaposlitve: 
pregledate lahko različne vire za iskanje zaposlitve (dnevni 
časopis, strokovno periodiko, objave prostih delovnih mest, 
imenike)
uporabljate računalnik (Word, Internet, E-pošto)

skupinske predstavitve: 
za skupine do največ 15 udeležencev
tematske predstavitve z naslednjimi vsebinami: Priprava na 
pisanje prijavne dokumentacije, Priprava na pogovor z de-
lodajalcem

Za individualno pomoč pri iskanju zaposlitve pokličite 051-306-113.

BREZPLAČNA PREDAVANJA IN DELAVNICE 
NA TOČKI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
BREŽICE

PREDAVANJA ZA BREZPOSELNE

Dan, datum, ura Naslov predavanja/
Predavatelj (-ica)

sreda, 18.2., 
sreda, 11.3., 
sreda 8.4. ob 10. uri

Kaj je dobro, da vem?
Dnevnik iskalca zaposlitve (delavnica)
Razgovor pri delodajalcu

Lilijana Pahor 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Datum, ura Naslov tečaja/
Predavatelj(-ica)

29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 
26.2. 
(od 9. do 13. ure)

Internet (8 ur) in elektronska pošta 
(8 ur), e-knjižnica (4 ure)
Jure Žlak

30.1., 6.2., 13.2, 20.2., 
27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 
27.3., 3.4., 10.4.,17.4., 
24.4. 
(od 17. do 21. ure)

Windows (16 ur), Word (16 ur), In-
ternet (8 ur) in elektronska pošta (8 
ur), e-knjižnica (4 ure)

Jure Žlak

•
◦

◦
◦
◦

•
◦

◦

•
◦
◦

SKLOP PREDAVANJ: ŽIVIMO ZDRAVO

Dan, datum, ura Naslov predavanja/
Predavatelj(-ica)

sreda, 28. jan 2009 
ob 18. uri

Kje so vzroki bolezni?
Marjan Ogorevc

sreda,18. februar 
2009 ob 18. uri

Ko prebava stavka
Sanja Lončar

sreda, 11. marec 
2009 ob 18. uri

Sprostimo se, okrepimo in pomladimo
Savina Vybihal

sreda, 1. april 2009 
ob 18. uri

Regeneracijska in zdravilna moč zvoka 
Roman Stopar

Dodatne informacije Knjižnica Brežice 07/496 26 49 in 496 26 45

BREZPLAČNI KROŽKI IN DELAVNICE NA 
TOČKI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V 
KOSTANJEVICI NA KRKI

V sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško, enoto knjižnice v 
Kostanjevici izvajamo:

Računalniško izobraževanje, 
Krožek z gibanjem do zdravja, 
Krožek ročnih del in 
Študijski krožek zdravilna zelišča.

Za dodatne informacije pokličite v 
enoto Valvasorjeve knjižnice Krško v Kostanjevici na Krki, 
ob torkih in četrtkih med 12.00 in 18.00 uro. 
Telefon: 07-49-86-210.

V kratkem tudi brezplačna predavanja, krožki in delavnice na 
Točki vseživljenjskega učenja v Knjižnici Sevnica in Točki vseži-
vljenjskega učenja v Enoti Valvasorjeve knjižnice Krško na Se-
novem.

Pridružite se nam pri pridobivanju novih znanj.

Nataša Kršak, 
vodja projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdo-
bje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vse-
življenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovo-
sti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

•
•
•
•

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
POSAVJE – 

nove,  brezplačne poti  do znanja
Ljudska univerza Krško v sodelovanju s partnerskimi organizacijami: Valvasorjevo knjižnico Krško, Knjižnico Brežice, Knjižnico 
Sevnica in Mladinskim centrom Krško, v letih 2008-2013 vodi projekt z naslovom Center vseživljenjskega učenja Posavje. Pro-
jekt je v celoti financiran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.
Pod okriljem projekta delujejo:

IZOBRAŽEVANJE

BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je sprejela pravilnik o 
izobraževanju ter v decembru z internim natečajem izbrala 
5 zaposlenih, ki so pridobili pravico do sofinanciranja stro-
škov šolnine s strani zavoda in pravico do plačane odsotnosti 
z dela za pripravo in opravljanje študijskih obveznosti.

Med izbranimi zaposlenimi so tri uslužbenke, ki zaključuje-
jo študij s področja zdravstvene nege na Fakulteti za zdra-
vstvene vede Maribor pri Univerzi v Mariboru in Visoki šoli 
za zdravstvo pri Univerzi v Ljubljani, ena uslužbenka, ki za-
ključuje študij za pridobitev visoke izobrazbe na Fakulteti 
za organizacijske vede ter uslužbenec, ki zaključuje 4. le-
tnik podiplomskega doktorskega študija na Medicinski fakul-
teti v Ljubljani s področja ginekologije in porodništva. Za-
vod bo uslužbencem sofinanciral stroške šolnine v višini pet 
tisoč evrov.  S.V.

Bolnišnica vlaga v znanje
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V dolini spodnje Save je že 
nekaj let čutiti poseben ne-
mir, ki ga povzročajo po-
membne spremembe zara-
di velikih investicij, naj je to 
na reki sami ali v krajih ob 
njej. Avtocesta, elektrarne, 
kanalizacije, čistilne napra-
ve, mostovi, obvoznice, šole, 
dvorane, letališče, industrij-
ske cone, fakultete – vse to 
po mnenju nekaterih priča o 
najboljših letih te regije, ki 
je bila v zadnjem obdobju 
tudi s strani države deležna 
večje pozornosti. Seveda ti 
posegi za razliko od tistih v 
dobi industrializacije po dru-
gi svetovni vojni mnogo manj 
obremenjejo naravo, pa ven-
dar se pojavlja vse večja 
skrb za kvaliteto življenja in 
še posebej za čim boljše pre-
življanje prostega časa. 

Roman Abram se je pred ne-
kaj tedni na nekatere naj-
bolj odgovorne ljudi za ra-
zvoj v občini Krško obrnil z 
na prvi pogled zelo nenava-
dno, a zato svežo idejo o iz-
gradnji turistično-poslovne-
ga centra razmeroma velikih 
razsežnosti. Po njegovi za-
misli naj bi bilo Krško v za-

četku naslednjega desetle-
tja vsesplošno urejeno, v 
njem pa bi posebno razpo-
znavna turistična točka po-
osebljala moderno poslov-
no območje, kar bo Krško z 
okolico zanesljivo postalo že 
v bližnji prihodnosti.

Kot nam je povedal, so mu 
na Občini, v Regionalni ra-
zvojni agenciji in v Centru 
za podjetništvo in turizem 
pazljivo prisluhnili. Tudi v 
uredništvu Posavskega ob-
zornika smo sklenili nameni-
ti prostor ideji, ki je vendar-
le nenavadna tako po vsebini 
kot po načinu, kako je nasta-
la. Čeprav v prvi vrsti zade-
va mesto Krško in je zamisel 
v še zelo začetni fazi, je bilo 
vanjo vloženega precej tru-
da, njene dimenzije pa pre-
segajo občinske, regijske, 
morda tudi državne meje. 
Zavedajoč se, da večino lju-
di najprej pritegne slika in 
šele nato besedilo, smo se 
skupaj z Romanom potrudi-
li, da vam podamo čim bolj 
oprijemljivo predstavo pro-
jekta, ki pa bo v morebitni 
izvedbeni fazi lahko seveda 
bistveno drugačen. 

V obrazložitvi projekta 
Abram navaja, da so v po-
vojni zgodovini mesta Krško 
poleg uspešnega gospodar-
skega razvoja samega me-
sta ter okolice vedno pote-
kala tudi prizadevanja za 

vzporedni razvoj turizma, ki 
pa niso rodila pomembnejših 
projektov ali infrastrukture, 
ki bi lahko zaznamovala kraj 
vsaj kot manjšo turistično 
destinacijo. Eden takih red-
kih dosežkov je bil po njego-

vem mnenju prav nekdanji 
bazenski kompleks z olim-
pijskim bazenom in spre-
mljajočimi površinami, ki je 
bil prizorišče tako športne-
ga kot rekreativnega utripa, 
v katerem so sodelovali lju-
dje iz bližnje in daljnje oko-
lice, med drugim tudi iz Za-
greba. Kasneje je vse bolj 
prevladoval razvoj industri-
je in obrtništva, turizem 
pa se je v Posavju usmerjal 
predvsem v Brežice in njiho-
vo okolico. 

Izhodišče Abramove ideje 
je tako imenovani „kislinski 
stolp“, ki je vsekakor ena 
najbolj prepoznavnih arhi-
tekturnih sestavin nekdanjih 
kompleksov proizvodnje ce-
luloze (konstruktor Jenn-
sen), saj je bila to pravilo-
ma druga najvišja zgradba, 
takoj za dimnikom. Po nje-
govi zamisli naj bi preureje-
ni kislinski stolp (ali njegova 
replika) postal tudi najbolj 
prepoznavni objekt novega 
poslovno-turističnega kom-
pleksa, v katerem naj bi ure-
dili razgledno točko s spre-
mljajočimi gostinskimi in 
muzejskimi vsebinami.

Krško v 21. stoletju po zamislih Romana Abrama

Združiti zgodovino industrijskega mesta
in prihodnost poslovno-turističnega središča
KRŠKO - Nekaj dni pred novim letom smo dobili informacijo o zanimivi pobudi, ki jo je nekaterim krškim institucijam in županu predstavil Roman Abram. Po 
praznikih smo 44-letnega Krčana s Trške Gore, ki smo ga doslej poznali predvsem kot glasbenika, že vrsto let zaposlenega v tovarni Vipap, povabili v ure-
dništvo, da nam pove, za kaj gre. Ko je prišel, je v rokah držal tudi večji papirnati zvitek, ki je takoj vzbudil pozornost, a niti približno nismo slutili, kaj se 
skriva v njem. Njegovo občasno sodelovanje s podpisanim je bilo skozi skoraj tri desetletja poznanstva namreč vedno povezano le z glasbenim ustvarjanjem 
ali kulturno dejavnostjo v širšem pomenu besede. Res pa sem vedel, da je v zadnjih letih tudi on močno zaplul v poslovne vode, zlasti na področju logistike. 
Nekaj minut kasneje je na mizi razgrnil velik papir, na katerem so bile risbe s tridimezionalnim prikazom presenetljivega projekta, ki mu je dal začasni de-
lovni naslov – Turistično poslovni kompleks Krško.

Roman Abram

Pogled iz zraka Panorama

O projektu so 
povedali
Robert Ostrelič, direktor 
Regionalne razvojne agen-
cije Posavje: 
Idejna zasnova revitalizaci-
je degradiranega industrij-
skega območja nekdanjega 
obrata Celuloze, ki nam jo 
je konec leta 2008 predsta-
vil avtor Roman Abram, je 
po našem mnenju prva pra-
va ideja in odgovor na vpra-
šanje, kako revitalizira-
ti degradirano industrijsko 
območje nekdanjega obra-
ta Celuloze, hkrati pa ponu-

ja velik izziv dolgoročnemu 
načrtovanju prostorskega 

razvoja mesta Krško. Z vse-
binskega vidika je na tem 
območju smiselno razvija-
ti poslovno-storitvene de-
javnosti, kislinski stolp, kot 
tehnična dediščina, pa omo-
goča razvoj turističnih pro-
duktov in storitev. Na podla-
gi idejne zasnove, ki nam je 
bila predstavljena, je mogo-
če oblikovati smel nepremič-
ninski projekt, za katerega 
izvedbo je možno pridobiti 
tudi sredstva EU. 

Franc Češnovar, direktor 
Centra za podjetništvo in 
turizem Krško: Nam je bil 

ta projekt predstavljen in ga 
podpiramo. Menim pa, da bi 

ga morali podpreti tudi sami 
Krčani, ker bi, če bi bil tak 
večnamenski kompleks s tu-
rističnim, zabavnim, kultur-
nim in športnim programom 
umeščen v mesto, znatno 
prispeval k njegovi urejeni 
podobi. Sam projekt se do-
bro vključuje v strategijo 
razvoja turizma v občini Kr-
ško in ga bi bilo možno po-
vezati tudi s pohodniškimi, 
kolesarskimi in rekreativni-
mi površinami, ki bodo ure-
jene ob izgradnji HE Krško. 
Predlog, da bi nekdanji ki-
slinski stolp preuredili v raz-
gledni stolp, je seveda zelo 

zanimiv, z njim, potencial-
no tudi z ureditvijo kakšne-
ga muzeja, bi v kraju ohra-
nili tudi tehnično dediščino. 
Drugo pa je seveda vpraša-
nje ekonomskega izračuna 
in kdo bi bil lahko investi-
tor. Na prvem mestu pa je 
vprašanje, ali bi se strinjal 
s tem tudi lastnik objekta. 
V tujini tovrstne cone ime-
nujejo „brown cone“, gre 
predvsem za opuščene žele-
zarske in podobne objekte, 
ki jih po zaprtju urejajo. Iz 
tega naslova bi se verjetno 
dalo pridobiti tudi kakšna 
sredstva. Nekaj bi lahko pri-

Novi turistično-poslovni in 
kulturno-zabavni kompleks bi 
po Romanovem prepričanju 
Krško vrnil na „pota stare sla-
ve“, saj bi mesto lahko posta-
lo znano zbirališče obiskoval-
cev vseh generacij od blizu in 
daleč. Atraktivne vsebine in 
prireditvene kapacitete naj 
bi privabile zabave in razve-
drila željne obiskovalce iz ve-
čjih mest (Novo mesto, Celje) 
in predvsem skoraj dvomili-
jonskega Zagreba s širšo oko-
lico. Na pomisleke zaradi že 
obstoječih objektov in tistih, 
ki jih Krško načrtuje v bližnji 
prihodnosti, Roman odgovar-
ja, da bi z realizacijo take-
ga projekta pridobili vsi, med 
drugim tudi speedway stadi-
on in t.im. Raceland v Vrbini, 
medtem ko bi načrtovani ba-
zen postal sestavni del kom-
pleksa. Kot dodatna dimenzi-
ja predlaganega projekta se 
v primeru njegove umestitve 
na območje nekdanje celulo-
ze ponuja možnost smiselne 
povezave s športnim komple-
ksom in parkovnimi površina-
mi na desnem bregu Save.

Potrebno je poudariti, da av-
tor kljub navedenemu izho-
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Pokrita promenadna ulica, ki bo ogrevana oz. hlajena živela skozi vse leto. Infrastruktura bo omogočala obisk okoli 200.000 obiskovalcev letno.

Konceptualni prikaz projekta, ki bo dobil končno podobo z arhitekturnimi rešitvami  Izvedba: Bulevar, M. Radosavljevič

spevala seveda tudi država 
iz strukturnih skladov. 

Župan občine Krško Franc 
Bogovič je povedal, da je bil 
z idejo doslej že dvakrat se-
znanjen in da gre vsekakor 
za zelo atraktiven projekt, 
ki si zasluži vso pozornost 
in bi nedvomno dal mestu 
drugačno podobo, takšno, 
kot si mesto zasluži. V prvi 
vrsti urejeno. O tem se je 
pogovarjal že tudi z direk-
torjem Vipapa Oldrichom 
Kettnerjem, vendar pa bo 
lahko kakšna beseda več o 
tem projektu stekla šele, 

ko bo prišlo do spremem-
be lastništva, saj je prvi so-

govornik lahko ravno Vipap 
oziroma njegov lastnik. K 
projektu tega centra, ki bi 
pomenil velik finančni zalo-
gaj, bi namreč moralo pri-
stopiti več zainteresiranih 
investitorjev, nekaj sred-
stev pa bi bilo možno prido-
biti tudi iz sredstev Evrop-
ske unije. Širše je poznan 
podoben primer revitaliza-
cije industrijske cone v An-
twerpnu na Nizozemskem, 
kjer so za preurejanje indu-
strijskih objektov pridobili 
znaten delež sredstev EU.

dišču nikakor ne prejudici-
ra lokacije takega centra na 
prostoru nekdanje celulo-
ze, ki je v lastništvu družbe 
Vipap, saj meni, da bi idejo 
lahko realizirali tudi na ka-
kšni izmed drugih lokacij v 
Krškem ali njegovi bližini. 
Vendar je že iz prvih mnenj 
o projektu jasno videti, da je 
uresničljiv praktično samo na 
prostoru nekdanje celuloze, 
ki bi mu tako povrnili funk-
cionalnost, dolgoletno rano 
v krški panorami pa imenitno 
zacelili. Nenazadnje, iz že 
realiziranih primerov v razvi-
tem delu sveta je moč skle-
pati, da bi sicer investicijsko 
zelo zahteven podvig postal 

realnejši prav zaradi svoje 
revitalizacijske vloge.

Na vprašanja o vseprisotni kri-
zi in finančni zahtevnosti ta-
kega projekta, katerega vre-
dnost je ocenjena na nekaj 
deset milijonov evrov, Roman 
pravi, da je treba misliti na-
prej, da bomo normalizacijo 
razmer pričakali pripravlje-
ni. Brez kančka dvoma v ure-
sničljivost svoje zamisli za za-
ključek dodaja: „Glede na 
dosedanji zgodovinski razvoj 
kraja ter velike razvojne načr-

te za prihodnost, smatram, da 
si mesto Krško zasluži atrak-
tivno posebnost, ki nam bo 
v ponos ter bi jo lahko tudi 
uspešno tržili. Ne pozabimo, 
da so naši predniki v preteklo-
sti tako na kulturnem, kakor 
tudi gospodarskem področju 
uveljavili že marsikatero po-
sebnost, ki je bila na prvi po-
gled neuresničljiva, pa je ven-
dar zaznamovala kraj, zato je 
čas, da Krško ponovno pridobi 
enega od novih in kvalitetnih 
znakov prepoznavnosti!“

Silvester Mavsar
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sklicno ceno, 
ki je 10 evrov 
za vsak izde-
lek. Tudi na 
tak način že-
limo pritegni-
ti mlade, da 
bi se odloča-
li za življenje 
doma in se ne 
bi odseljeva-
li,“ je še dejal 
Povše. Lastnik 
zgradbe, kjer 
je bila včasih 
šola, ta stoji 
poleg cerkve, 
je občina, ki 
je že pričel z njenim obna-
vljanjem. Podobnih akcij kot 
je bila 18. januarja, pa bodo 
izpeljali še nekaj, saj name-

RADEČE - Kulturno društvo vokalno – instrumentalna sku-
pina sveti Peter je 27. decembra v farni cerkvi v Radečah 
pripravilo božični koncert. Obiskovalce so v božično vzduš-
je najprej popeljali Petrovi otroci, pevci iz domače župni-
je sv. Petra z zborovodjo Kristjanom Ermanom. Mladinski 

pevski zbor OŠ Radeče je nastopil pod vodstvom Taje Balog 
in predstavil razne božične uspešnice. KD VIS sveti Peter se 
je ob jaslicah predstavil z manj znanimi, vendar očarljivimi 
božičnimi pesmimi. Velik aplavz pa so poželi fantje iz zased-
be Oktet 9. Gregor Deleja je iz njih izvabil najboljše in po-
slušalce je prevzelo večglasno moško petje. Zapeli so tudi 
skupaj z gostitelji, ki jih v letošnjem letu vodita Mihael Str-
niša in Kristjan Erman. Koncert je povezoval Jernej Blaj. 
Ob zaključku koncerta so vsi nastopajoči skupaj zapeli Sve-
to noč in ustvarili božično vzdušje med obiskovalci, med ka-
terimi je bil tudi župan Občine Radeče Matjaž Han. 

J. Žibert

RADEČE - V lanskem letu se je 
na pobudo Cvete Hudoklin v 
Radečah ustanovila folklorna 
skupina. Ljubitelji ljudskega 
plesa in petja so kmalu ugo-
tovili, da je slovenska kul-
turna dediščina zelo bogata, 
zato so oblikovali dve skupini 
– plesno in pevsko. Pokazalo 
se je , da imajo nekateri po-
samezniki zelo bogate izku-
šnje iz ene ali druge dejavno-
sti. Tako sta vodenje plesne 
skupine prevzela plesno na-
darjena študenta Dalia Špen-
dau in Tomaž Škrlec, pevce 
pa Jožica Žibert. S harmoni-
ko jih že od začetka spremlja 
Martin Oblak, kasneje pa se 
je pridružil še mladi Žan Bre-
gar, evropski prvak na diato-
nični harmoniki v kategoriji 
od 14 do 19 let.

V maju 2008 so se registrirali 
kot Folklorno društvo Brusači 
Radeče in kmalu plesne kora-
ke in ljudske pesmi predstavili 
v domačem okolju. Sodelovali 
so na prireditvi Pot spomina in 
tovarištva na Brunku, nastopi-

Božični koncert v Radečah

Domači pevci na božičnem koncertu

Radeška folklorna skupina 
želi preko občinskih meja

li ob otvoritvi obnovitvenih 
del v Radečah, dvakrat v Svib-
nem, medse so jih povabili 
tudi učenci OŠ Radeče in oskr-
bovanci Trubarjevega doma iz 
Loke pri Zidanem Mostu. 

Za nastope potrebuje folklor-
na skupina primerna oblači-
la, ki bi prikazovala oblačilno 
kulturo naših krajev iz začet-
ka prejšnjega stoletja. Pri iz-
biri vzorcev za kostume sta 
jim pomagali priznani kostu-
mografinji Marija Makarovič 

in Nežka Lubej. V novih oble-
kah so pevke že nastopile na 
občinski reviji pevskih zborov 
v Vrhovem, za obleke plesalk 
in plesalcev pa jim je zmanj-
kalo denarja in ga še zbirajo. 
V prvem letu delovanja so se 
predstavljali največ v doma-
čih Radečah in okolici, vendar 
si želijo, da bi v novem letu 
navezali stik tudi z drugimi 
sorodnimi folklornimi skupi-
nami in nastopili v sosednjih 
občinah. 

J. Žibert

Radeški pevci

Stanislav Medved se je za-
gledal v leto mlajšo Bosinato-
vo Anico iz bližnjega Dečnega 
sela, ko sta v gledališki igri Div-
ji lovec uprizarjala vsak svojo 
vlogo in se pričela sramežljivo 
spogledovati. Ker je njuna lju-
bezen rasla iz dneva v dan, sta 
jo okronala s poroko. V zako-
nu se jima je rodil sin, ki je že 
poskrbel za prirastek in jima 
pripravil veliko veselje z vnu-
kinjo in vnukom. Oba sta bila 
tudi zaposlena, Ana v brežiški 
bolnišnici in nekdanjem IMV-
ju, Stanislav pa je delal kot 
sodar in tudi kot papirničar.

Stanislavova sestra Kristina 
je svojega bodočega moža 
zagledala pri maši v Kapelah, 
pravzaprav jo je najprej opa-
zil on in poizvedel, od kod je 

Skupni poročni ter tudi 
zlatoporočni dan
BIZELJSKO, GLOGOV BROD – Včasih pravljice piše vsakdanje življenje, ki ponavadi niti ni tako pravljič-
no, pa vendar se kot koprena nekoč preplete v sedaj ter nakaže značilni „nato sta srečno in še dolgo 
živela“. Zgodba sestre Kristine in brata Stanislava Medveda iz Glogovega Broda se je začela sicer z le-
tnicama rojstva, njeno 1936 in njegovo dve leti prej, ter se v pravljico vpela 1. januarja leta 1959, ko 
sta skupaj vsak s svojim življenjskim sopotnikom stala pred oltarjem. 

dekle doma, nato pa krenil na 
vasovanje kar z biciklom. Bi-
zeljan Alojz Kranjc, ki bo le-
tos dopolnil okroglih 80 let, je 
bil vztrajen in za poroko dobil 

privoljenje Kristininih star-
šev, kar je bilo v tistih časih 
povsem običajno. Družina se 
je povečala za sinova in hčer-
ko, danes pa sta bogatejša za 

tri vnuke in tri vnukinje ter že 
tudi za pravnukinjo. Alojz je 
delal kot varnostnik, Kristina 
pa je gospodinjila. 

V današnjih časih zares ni ve-
liko parov, ki bi jim uspelo 
skupaj preživeti celih 50 let, 
še bolj nenavadno doživetje 
pa je, ko brat in sestra stopi-
ta v zakonski stan istega dne, 
tako rekoč pravljično pa, ko 
skupaj slavita tudi zlato poro-
ko. Zato je bilo minulo sobo-
to v cerkvi sv. Duha v Artičah 
nadvse slovesno, zlatoporočni 
obred sta opravila župnika ar-
tiški Janez Turinek in Vlado 
Leskovar z Bizeljskega, do-
mači pa so obema paroma za-
želeli še mnogo srečnih sku-
pnih let. 

M. Kalčič Mirtič 

Z leve: Ana in Stanislav ter Kristina in Alojz (foto: B. 
Kovačič)

To je bilo življenje med Eski-
mi – Inuiti in belimi severni-
mi medvedi, kjer je doživela 
polarno zimo s 56 stopinjami 
pod ničlo (povprečna arktič-
na temperatura je 35 stopinj 
pod ničlo), ko v kratkem pu-
stem poletju soncu uspe sto-
piti led in sneg, ne pa tudi 
zemlje in rastejo posebne 
smreke z vejami v eno smer 
- smer pihanja vetra. Arktič-
na pravljica skriva ogromno 
pasti, pa tudi sila lepih stva-
ri, kjer v tej posebni pravlji-
ci živijo prav posebni ljudje. 
Ti so naseljeni v obrežnih 
vaseh, ki so med seboj zelo 
oddaljene. Zdravnik jih obi-

Življenje med Eskimi

šče vsakega pol leta, du-
hovnik pa ima delo človeko-
ljubne narave, sicer pa ima 
večja vas eno glavno poslo-
pje, kjer je sedež vseh po-
membnih služb. Edini na-
čin preživetja so živali (jedo 
jih surove), ki živijo v vodi 
ali na zemlji, in od prebival-
stva niso ogrožene, ogroža 
jih le pohlep obiskovalcev. 
Inuiti so tih narod, saj zelo 
malo govorijo, vendar vsak 
o vsem vse ve, z močnim so-
cialnim čutom, kradljivca iz-
ločijo - doživi socialno smrt.

Andrejo Rustja so domači-
ni kmalu vzeli za svojo zara-

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Šest jeklenih magnolij, ki so jih od-
igrale Lucija Mlakar (v vlogi Shelby), Tanja Grebenc (Tru-
vy), Darja Hrastelj (Anelle), Klavdija Mirt (M'lynn), Mojca 
Špiler (Clairee) in Danica Radoševič (Ouiser), je 16. januar-
ja v režiji Mirjane Marinčič na odru leskovške osnovne šole 

odigralo premierno uprizoritev drame Roberta Harlinga Je-
klene magnolije. Članice dramske sekcije Kulturnega dru-
štva Leskovec pri Krškem so s premierno uprizoritvijo nave-
denega dela, ki je scensko umeščeno v frizerski salon in se 
prepleta z življenjskimi usodami sosed in prijateljic, z dnev-
nimi pripetljaji, ljubeznijo, rojstvom in smrtjo, kakor tudi 
s ponovitvijo predstave dan kasneje, ne le navdušile števil-
no občinstvo, temveč lahko na tem mestu zapišemo, da nji-
hova uprizoritev sodi v katero koli slovensko gledališče, ne 
le amatersko, temveč tudi profesionalno. Zahtevno in sko-
raj dve uri dolgo Harlingovo delo so Leskovčanke naštudira-
le v dobrih treh mesecih.

B.M. 

Premierna uprizoritev 
leskovških magnolij

Lekovške jeklene magnolije (od leve proti desni): Tanja 
Grebenc, Darja Hrastelj, Lucija Mlakar, Mojca Špiler, Klav-
dija Mirt, Danica Radoševič in režiserka Mirjana Marinčič

BREŽICE – Planinsko društvo Brežice je pripravilo posebno zanimiv planinski večer v družbi Andreje Rustja, štu-
dentke zgodovine, popotnice, novinarke, turistične vodičke, ki je pol leta preživela med prebivalci najbolj se-
vernega dela zemeljske oble - arktične obale in tundre od Čukotskega polotoka do Grenlandije. 

di prostovoljnega dela v bol-
nišnici in v šoli za odrasle. V 
šoli, kjer je predavala druž-
boslovje, je morala izpolni-
ti plačilni nalog za slušatelje 
učence, ki dobijo plačo za 
poslušanje določenega pred-
meta. Med spoznavanjem te 
najnenavadnejše civilizacije 
našega časa je z njenimi pre-
bivalci hodila na lov, jedla 
surovo meso, gradila igluje, 
se zabavala ob igranju binga 
oziroma ob plesu in posnela 
številne zanimivosti, ki jih je 
ob predavanju predvajala na 
diapozitivih zglednemu šte-
vilu prisotnih planincev.

N.J.S.Andreja Rustja

GORNJI LESKOVEC – Podru-
žnična cerkev sv. Antona sto-
ji v brestaniški župniji in nju-
na ključarja Povše in Krošelj 
sta bila s svojima družinama 
pobudnika za nedeljsko lici-
tacijo, ki so jo pripravili po 
t. i. 10. maši. Bogoslužje je 
opravil domači župnik Jože 
Špes. Prostor pred cerkvi-
jo, njeno notranjost so tudi 
že postopoma obnovili, se je 
napolnil s približno 200 obi-
skovalci. Ob tem je ključar 
Simon Povše povedal, da so v 
minulih letih za obnovo pri-
pravili različne vrste sreče-
lovov. „Tokrat pa smo posku-
sili malo drugače, zato smo 
zbrali 50 komadov mesnih iz-
delkov, med njimi tudi krače 
in določili enotno licitacijsko 

Sv. Anton bo dobil novo preobleko

ravajo denar za obnovo cer-
kvene fasade zbrati in dela 
tudi zaključiti do leta 2011. 

M. K. M. 

Ob licitiranju suhomesnatih izdelkov 
(Foto: Jože Macur)

Vsak drugi četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!
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Projekt namakanja Kalce 
Naklo II. faza

KS Podbočje je na Občino 
Krško podala pobudo za na-
daljevanje projekta nama-
kanja in sklep o potrditvi 
novoimenovanega namakal-
nega odbora v sestavi: Pe-
ter Pavlovič - predsednik 
in člani: Štefan Pirc, An-
drej Turk, Marjan Jurečič 
in Rado Kramar.

Namen pristopa k nadalje-
vanju zastavljenega projek-
ta namakanja Kalce-Naklo II. 
faza je v tem, da se izkoristi 
dani vodni potencial iz reke 
Krke, izkoristi obstoječa in-
frastruktura (že zgrajena 
trafo postaja in črpališče), 
je dostop do vodnega poten-
ciala iz reke Krke omogočen 
vsem, ki od kmetijske proi-
zvodnje pridobivajo osnov-
ni dohodek, zemljišča na 
tem območju pridobijo ve-
čjo uporabno vrednost (višja 
kupna vrednost zemljišča) in 
najpomembnejše, da se iz-
koristijo sredstva, ki jih po-
nuja EU in država (do 100%) 
ter Občina Krško (20 % - DDV 
in stroške v postopku prido-
bivanja dovoljenj ter prija-
ve na javni razpis).

V skladu z Zakonom o kme-
tijskih zemljiščih je potreb-
no pridobiti meje - območje 
namakanja kmetijskih ze-
mljišč in izjave lastnikov ze-
mljišč o strinjanju z uvedbo 
melioracije. Za uvedbo na-
makalnega sistem je pred-
pogoj, da se z njo strinjajo 
lastniki, ki imajo v lasti naj-
manj 80 % zemljišč s pred-
videnega namakalnega ob-
močja. Stroškov v postopku 
pridobivanja dokumentaci-
je in izvedbe (gradnja pri-
marnega in sekundarnega 
voda) uporabniki namakal-
nega sistema nimajo. Imajo 
le stroške uporabe in redne-
ga vzdrževanja namakalnega 
sistema ter stroške terciar-
nega voda. Stroške za terci-
arni vod si lahko kmetje po-
vrnejo v višini 40 % na prijavi 
javnega razpisa MInistrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP). Stro-
ški vzdrževanja namakalne-
ga sistema se zmanjšujejo 
glede na število uporabni-

Širitev namakalnega sistema
Občina Krško je konec lanskega leta v vaseh Veliko Mraševo in Malo Mraševo predstavila možnosti, ki jih 
ponuja javni razpis in zakonodaja na področju sistema namakanja. Uporabniki namakalnega sistema so 
Občino Krško takrat tudi pooblastili, da prevzame pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev nadaljevanja 
projekta namakanja. V sodelovanju s predstavniki Odbora za namakanje je Občina trenutno v zaključni 
fazi pridobivanja izjav, priprave seznama lastnikov zemljišč s podatki o površinah, ki jih imajo v lasti na 
predvidenem melioracijskem območju in oblikovanju meja melioracijskega območja. To so osnovni po-
datki, ki jih Občina potrebuje za pripravo Pravilnika o uvedbi melioracijskega sistema.

kov. Več kot je uporabnikov 
vode, nižji so stroški vzdr-
ževanja. Lastniki kmetijskih 
zemljišč na melioracijskem 
območju zaradi sodelovanja 
v fazah predlogov, izvaja-
nja in delovanja ter vzdrže-
vanja melioracije, ustano-
vijo pred vložitvijo vloge za 
uvedbo melioracije meliora-
cijsko skupnost na podlagi 
pogodbe ali kot pravno ose-
bo. Melioracijska skupnost 
usklajuje in zastopa interese 
melioracijskih udeležecev v 
postopku uvedbe melioraci-
je, upravljanja in delovanja, 
rabe in vzdrževanja meliora-
cijskih sistemov ter pri orga-
nizaciji in načinu obdelave 
melioriranih zemljišč.

Upravljalec namakalnega 
sistema Kalce Naklo I. faza, 
izbran s strani države, je 
Konzorcij za namakanje Po-
dravja, ki je hkrati tudi iz-
bran izvajalec pripravljal-
ne faze. Karta druge faze je 
bila zasnovana na predlogu 
predhodnega namakalnega 

odbora in zajema cca 260 ha 
kmetijskih površin. Meje ob-
močja se bodo spreminjale 
in prilagodile številu prido-
bljenih izjav. Izjava lastnika 
zemljišč k pristopu uvedbe 
melioracije je Zakonsko ob-
vezujoča listina, ki vsebuje: 
podatke o lastniku, parcelno 
številko, zemljiško knjižni 
vložek, katastrsko občino in 
površino, soglasje lastnika z 
uvedbo namakanja zemljišč, 
pooblastilo Občini, da je v 
njegovem imenu investitor, 
da pridobi sredstva EU in dr-
žave ter da zgradi namakalni 
sistem, zavezo, da bo lastnik 
zemljišča plačeval stroške 
vzdrževanja sistema in za-
vezo, da bo z upravljavcem 
sistema podpisal pogodbo, 
kjer bosta navedena način 
in pogoj odvzema vode.

Investitor se lahko v imenu 
uporabnikov prijavi na jav-
ni razpis pod pogojem, da 
predhodno pridobi: izjave 
uporabnikov namakalnega 
sistema, da je sprejet Pra-

vilnik o uvedbi melioracij-
skega sistema na MKGP ter 
objavljen v uradnem listu, 
da pridobi oceno pričako-
vanih učinkov namakanja in 
dokumentacijo za gradnjo 
sistema. Operativna izvedba 
projekta mora biti končana 
najpozneje v treh letih po 
odobritvi vloge, investitor 
pa mora o doseganju ciljev 
poročati MKGP še pet let od 
zadnjega izplačila sredstev s 
strani države.

Zakaj namakati kmetijske 
rastline?

Namakanje je umetno doda-
janje vode, kadar jo v času 
vegetacije v tleh primanj-
kuje - z namenom, da za-
gotovimo optimalno rast in 
razvoj gojenih rastlin. Po-
leg boja proti suši lahko na-
makalni sistemi služijo kot 
ukrep proti spomladanski 
pozebi ter za dovajanje hra-
nil rastlinam. 
Namakanje je v prvi vrsti 
ukrep za povečanje dohodka 
in konkurenčnosti kmetijskih 
gospodarstev, ne pa ukrep 
za blaženje katastrof. Goto-
vo ni edina možna rešitev v 
boju proti suši, je pa kljub 
dolgotrajnim postopkom, ki 
spremljajo načrtovanje in 
gradnjo namakalnega siste-
ma gotovo najhitrejši odziv 
na sušne razmere, ko rastli-
nam (skoraj) vsako leto pri-
manjkuje vode za optimalno 
oblikovanje pridelka (Zbor-
nik, 2008, Podnebne spre-
membe in skupna kmetijska 
politika – Predstavitev kon-
kretnih ukrepov na področju 
suše in namakanja, dr. Mari-
na Pintar).

S strokovnega stališča so za 
namakanje primerne vse 
kulture, ki jih gojimo na ob-
močju občine Krško, tako na 
prostem kot v zavarovanih 
prostorih. S pravilnim nama-
kanjem kmetijskih rastlin, z 
uporabo vode preko nama-
kalnih sistemov najbolj op-
timalno izkoristimo količine 
vode, ki so na voljo, hkrati 
pa z namakanjem povzroči-
mo kar najmanj negativnih 
vplivov na okolje. 

Magdalena Krošelj, 
višja svetovalka za kme-

tijstvo, Občina Krško

Grafični prikaz območja namakalnega sistema Kalce 
Naklo I. faza in predvideno območje namakalnega 
sistema Kalce Naklo II. faza

Delovna skupina za pripra-
vo predlogov za odločanje 
o delitvi premoženja in fi-
nanc med občino Krško in 
novoustanovljeno občino 
Kostanjevico na Krki je pre-
učila nov predlog delitvene 
bilance, ki smo ga v začet-
ku decembra prejeli iz Ko-
stanjevice na Krki. Delov-
na skupina je ugotovila, da 
podani predlogi odstopajo 
od prvotno že usklajenega 
in oktobra 2007 na seji Ob-
činskega sveta občine Krško 
sprejetega sporazuma. 

Prva bistvenega razlika, ki 
jo izpostavlja župan občine 

Na 25. seji OS Občine Krško je svetnik Slovenske demokrat-
ske stranke Janez Kranjc opozoril na propadajočo stavbo 
v Brestanici, pred katero se odvija tradicionalna prireditev 
Petrov sejem. Občinska uprava pojasnjuje, da se omenjena 
stavba (Trg 10), med razširjeno cesto skozi Trg (javna površi-
na) in obvozno cesto nahaja na območju, ki se ureja pod po-
goji Odloka o ureditvenem načrtu Brestanica – trg. Območje 
je predvideno za sanacijo, spomeniško varovana stavba »Trg 
10« pa je potrebna celotne obnove.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objek-
tov vzpostavlja novost, ki občinam omogoča vzdrževanje ne-
vzdrževanih objektov, ki kvarijo zunanjo podobo naselja. V 
6. členu navedenega zakona je določeno, da lahko občina za-
radi zavarovanja javne koristi zaveže lastnika, da izvede nuj-
no potrebna vzdrževalna dela. V kolikor jih lastnik ne bo iz-
vedel, jih bo lahko izvedla občina po tretji osebi na stroške 
lastnika. Za navedeno občina sprejme odlok, v katerem do-
loči območja oz. objekte, na katerih je treba izvesti vzdr-
ževalna dela, katera vzdrževalna dela je potrebno izvesti 
oz. merila za njihovo določitev ter predvideti oceno njiho-
vih stroškov. Na podlagi navedenega odloka pristojni občin-
ski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika 
zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, opre-
deljena v odloku. Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo kulturne dediščine morajo biti dela izve-
dena v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kultur-
ne dediščine. 
Glede na navedena določila zakona ter že podane pobude, je 
Občina Krško pristopila k ugotavljanju števila takšnih objek-
tov v posameznih KS, v nadaljevanju pa še k pripravi ustre-
znega odloka. V juniju, ter še enkrat v septembru 2008, je 
bil vsem KS poslan tudi dopis za posredovanje podatkov Obči-
ni Krško; le teh od KS Brestanica Občina Krško še ni prejela.

Svetnik LDS Rudi Smodič je na 25 seji OS podal pobudo, da 
se grad Turn umesti v načrt razvojnih programov, da se za 
leto 2009 predvidijo sredstva za zamenjavo oken in uredi-
tev fasade. Oddelek za družbene dejavnosti pojasnjuje, da 
je pri obnovi gradu Turn najprej potrebno zasnovati vsebin-
ski projekt, s katerim se bodo poiskale nove vsebine in na-
membnost gradu, ter izdelati investicijsko in projektno do-
kumentacijo, vzporedno z dokumentiranjem pa je potrebno 
opraviti tudi nekatere raziskave, ki bodo pojasnile stavbno 
zgodovino objekta. Glede na ostale zastavljene projekte v 
letu 2009 na področju nepremične kulturne dediščine kot sta 
obnova Valvasorjevega kompleksa v starem mestnem jedru 
Krškega in začetek celovite obnove gradu Rajhenburg, ka-
kor tudi glede na ostale projekte, vključene v načrt razvoj-
nih programov Občine Krško in njihove prioritete, ter zara-
di pomanjkanja proračunskih sredstev, obnovo gradu Turn v 
Brestanici Občina Krško zaenkrat ne more vključiti v prora-
čun za leto 2009. Kljub temu si bo Občina Krško prizadeva-
la za njegovo obnovo in revitalizacijo v okviru izgradnje hi-
droelektrarne Krško.

Na 25. seji Občinskega sveta Občine Krško je svetnik Sloven-
ske nacionalne stranke Dušan Šiško občinski upravi prene-
sel zaskrbljeno mnenje prebivalcev starega dela Krškega v 
zvezi z igriščem Šajspoh, kjer naj bi asfalt že večkrat poško-
dovalo postavljanje prireditvenih šotorov. Občina Krško je 
leta 2002 obnovila športni kompleks (preplastila igrišče, ure-
dila ograjo in razsvetljavo, uredila igrišče za odbojko na miv-
ki, obnovila in zamenjala športno opremo). Igrišče ves čas 
služi namenu, na njem potekajo različna športno rekreativ-
na tekmovanja, organizirano in v režiji športnih organizacij 
ali spontano – igrišče koristijo stanovalci starega Krškega. V 
tem času je tudi prišlo in prihaja do okvar na športni opremi 
ali igralnih površinah. Električna razsvetljava je iz različnih 
razlogov odklopljena, igrišče za odbojko na mivki je uniči-
lo neurje, igriščna ograja je načeta, koši ali goli so poško-
dovani ali ne služijo namenu in kot opozarja svetnik, zara-
di postavitve prireditvenih šotorov res nastajajo tudi luknje 
v asfaltni površini. Za postavitev prireditvenih šotorov Obči-
na kot lastnica izda soglasje, seveda v veri, da s tem podpi-
ra družbeno koristne akcije, kot so različna družabna sreča-
nja, športne prireditve ali podobno. Nihče ne pričakuje po 
takšnih prireditvah razdejanje, v soglasjih občine Krško je 
vedno zapisano, da mora prireditelj objekt zapustiti v sta-
nju v katerem ga je prevzel. Luknje klinov za utrditev šoto-
rov ne predstavljajo neposredno nevarnost za športnike (so 
majhnih dimenzij), se pa Občina Krško strinja, da vplivajo 
na kvaliteto športne površine, zato bo poskrbela za sanacijo 
omenjene škode. Skladno s sklepom OS občine Krško bo v pri-
hodnosti z igriščem Šajspoh upravljala KS mesta Krško, ki bo 
poskrbela tudi za nadaljnje vzdrževanje. 

Odgovori na pobude in 
vprašanja svetnikov OS

Preučili nov predlog delitvene bilance 
Krško in predsednik delov-
ne skupine Franc Bogovič, 
je v tem, da je v kostanje-
viškem predlogu izražena že-
lja po prevzemu ustanovi-
teljstva OŠ Kostanjevica na 
Krki in Galerije Božidar Ja-
kac, medtem ko v drugih sku-
pnih zavodih kot so Glasbena 
šola Krško, Zdravstveni dom, 
Poklicna gasilska enota, Val-
vasorjeva knjižnica, ipd. Ob-
čina Kostanjevica soustano-
viteljstva ne želi. 

Spremembe se nanašajo tudi 
na finančne zahteve. Gre za 
pričakovanje t.i. glavarine, 
kjer v Kostanjevici na Krki 

zahtevajo 500 evrov po po-
sameznem prebivalcu. Ob-
čina Kostanjevica na Krki ta 
enkratni znesek predlaga iz 
naslova sorazmerno večjih 
vlaganj v premoženje, ki ji 
pripada po sporazumu. „Pre-
dlog smo preučili in ugotovi-
li, da za predlagano zahtevo 
ni zakonske osnove,“ pou-
darja župan. Zakon o lokalni 
samoupravi takšnih zadev ne 
predvideva, čeprav je možen 
dogovor. A v tem primeru bi 
morali priznati zaostanek v 
razvoju področja Kostanjevi-
ce na Krki v prej skupni ob-
čini. Tudi po podrobnem pre-
gledu stanja infrastrukture 

ostaja enotno mnenje, da je 
bilo stanje komunalne, kul-
turne, izobraževalne in špor-
tne infrastrukture ob delitvi 
v občini Kostanjevica na Krki 
na višjem nivoju kot pov-
prečno v občini Krško.

Občinski svet se prav tako 
ni strinjal s pričakovanji ob-
čine Kostanjevica na Krki, 
da bi bila ta upravičena do 
enakega nadomestila zara-
di omejene rabe prostora 
zaradi jedrskega objekta, 
kot Občina Krško. Uredba 
o omejeni rabi prostora je 
zelo jasna, pojasnjuje žu-
pan občine Krško: »Meri-

la za izračun nadomestila 
so odvisna od poseljenosti 
in oddaljenosti od jedrske-
ga objekta. Po tej uredbi 
Kostanjevici na Krki kakor 
tudi ostalim sosednjim ob-
činam pripada manjši delež 
teh prihodkov in zato ker 
ima Kostanjevica le z nekaj 
ha gozda v tem 10 km pasu, 
ocenjujemo, da je iz uredbe 
izračunan znesek, približno 
100.000 evrov, primerno na-

domestilo in se zato s takim 
predlogom ne strinjamo.«

Občina Krško bo Občino Kosta-
njevico na Krki pozvala, da še 
enkrat preuči in se dokončno 
opredeli do predloga, ki ga je 
oktobra 2007 sprejel Občinski 
svet občine Krško. V naspro-
tnem primeru pa bo Občina 
Krško po vsej verjetnosti od-
ločanje o tej zadevi prepusti-
la upravnemu sodišču. 
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Župan je zbrane najprej to-
plo pozdravil in jim predsta-
vil letošnji proračun, pred-
vsem del, ki se nanaša na 
financiranje dejavnosti zavo-
dov. Občina Brežice si priza-
deva za kakovostno življenje, 
zato kljub velikim razvojnim 
projektom namenja zajeten 
delež za socialo, zdravstvo in 
šolstvo. Občina je tako pove-
čala sredstva v Posavski šti-
pendijski shemi ter v celoti 
prevzela financiranje kultur-
nih štipendij, ki so letos izpa-

Srečanje župana s 
predstavniki javnih zavodov 
V sredo, 14. januarja, so se na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z županom občine Brežice Iva-
nom Molanom zbrali predstavniki javnih zavodov v občini Brežice. Prijetno vsakoletno druženje je pri-
ložnost za pogovor o delu in predstavitev načrtov tako Občine kot zavodov, največ besed je bilo na-
menjenih predstavitvi nadaljevanja projekta Fakultete za turizem, v letošnjem letu začenja Občina z 
ureditvijo prostorov za fakulteto. 

dle iz državnega sofinancira-
nja. Za leto 2009 je namenila 
več sredstev za pomoč na 
domu in delo nevladnih orga-
nizacij na področju socialne-
ga varstva. Zvišala so se tudi 
sredstva za financiranje vrt-
cev, ki predstavljajo kar 9 % 
odhodkov proračuna. Leto-
šnji proračun Občine Breži-
ce prinaša tudi večja sred-
stva za promocijo turizma in 
projekte na področju turiz-
ma, za aktivnosti na podeže-
lju (obnove igrišč, prostorov 

za mlade in dodatnih progra-
mov za mlade).

O proračunu in 
javnih zavodih
Občina Brežice ima 17 jav-
nih zavodov, katerih ustano-
viteljica je samostojno – 8 
osnovnih šol, vrtec, knjižni-
ca, zdravstveni dom, lekarna, 
glasbena šola, zavod za šport, 
mladinski center, zavod za 
podjetništvo in turizem in le-
talski center. Občina Brežice 
je soustanoviteljica dveh jav-
nih zavodov - Posavskega mu-
zeja in Regionalne razvojne 
agencije Posavja. Javni za-
vodi, katerih ustanoviteljica 
je država in Občina imenu-
je svoje predstavnike, so Gi-
mnazija Brežice, Ekonomska 
in trgovska šola Brežice, Višja 
strokovna šola Brežice, Splo-
šna bolnišnica Brežice, bolni-
šnična oskrba in Center za so-
cialno delo.

V proračunu Občine za leto 
2009 je 7,8 mio EUR name-
njenih neposredno za izvaja-
nje dela znotraj javnih zavo-

dov, od tega je 5,3 mio EUR 
investicij. Te so: pričetek in-
vesticije v Večnamensko dvo-
rano Brežice, vzpostavitev 
prostorov za delovanje Fa-
kultete za turizem, priče-
tek investicije Mednarodnega 
krožišča v delu Mladinskega 
hotela. Projekte vidi Občina 
kot izrednega pomena za po-
trebe našega okolja, iz regij-
skega vidika pa tudi kot izre-
dno priložnost medsebojnega 
povezovanja za razvoj turiz-
ma v občini in regiji.

Šolstvo in 
zdravstvo
Nadaljujejo se investicije 
v osnovne šole, in sicer fi-
nančni zaključek investicije 
v OŠ Brežice in priprava za 
izgradnjo zunanjega igrišča 
ob OŠ Dobova ter dograditev 
OŠ Cerklje ob Krki (40.000 
EUR). Na področju zdravstva 
investira Občina v prenovo 
Zdravstvenega doma Breži-
ce in nadaljuje investicije v 
Splošno bolnišnico Brežice.

Vir: Občina Brežice

Župan Ivan Molan v pogovoru z ravnatelji

Škofa dr. Stresa so v cerkvi 
pozdravili član župnijskega 
pastoralnega sveta, župan 
občine Brežice Ivan Molan 
ter domači župnijski upra-
vitelj Matej Dečman. V na-
govoru je škof poudaril po-
membnost lepo urejenih 
veroučnih prostorov, hkrati 
pa je nagovoril starše, ki so 
prvi vzgojitelji in veroučite-
lji svojih otrok. Ob koncu sv. 
maše je škof Stres izročil za-
hvale podjetjem in posame-
znikom, ki so prav posebej 
pomagali pri izvedbi projek-
ta z denarnimi sredstvi ali s 
prostovoljnim delom. 
Po podelitvi zahval se je škof 
skupaj z verniki odpravil do 
obnovljenih prostorov, kjer 
so za prijetno vzdušje poskr-
beli godba na pihala Loče in 
mešani ter mladinski pevski 

Blagoslov prenovljenih 
veroučnih prostorov v Dobovi 
V nedeljo, 11. januarja, so v Dobovi slovesno blagoslovili in predali namenu prenovljene veroučne prostore. 
Slovesno mašo ob 10. uri in blagoslov je ob domačem župnijskem upravitelju in ob nekdanjem dobovskem 
župniku p. Damijanu vodil celjski škof dr. Anton Stres. Slovesnosti se je udeležilo lepo število vernikov. 

zbor župnije Dobova. Škof je 
blagoslovil prenovljene ve-
roučne prostore in obnovlje-
no gospodarsko poslopje. Po 
zaključku slovesnosti so se 

v novi učilnici zbrali na pri-
grizku, za katerega so do-
brote pripravile pridne go-
spodinje dobovske župnije. 
Vrednost celotnega projek-

ta župnije Dobova je oce-
njena na dobrih 60.000 EUR 
in vključuje obnovo že ob-
stoječih prostorov ter izgra-
dnjo še ene veroučne učil-
nice, garderobe, sanitarij, 
prenovo električne nape-
ljave, prestavitev garaže, 
izgradnjo kurilnice, delno 
izgradnjo stropov po celo-
tnem objektu, izdelavo zu-
nanjih in notranjih ometov, 
ter novo vodovodno in cen-
tralno ogrevalno napeljavo. 
Prenovljeni veroučni pro-
stori so tudi multimedijsko 
opremljeni in tako poleg ve-
rouka primerni tudi za druge 
obveroučne dejavnosti žu-
pnije in kraja. Novi prostori 
predstavljajo veliko pridobi-
tev tako za župnijo Dobova 
kot tudi za celoten kraj.

Vir: Župnija Dobova

Blagoslov novih veroučnih prostorov v Dobovi 

KRVODAJALSKA AKCIJA - 
Darujmo kri, rešujmo življenja

Začnimo novo leto s plemenitim dejanjem – 
darujmo kri.

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestlji-
vo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdrav-

ja, preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To 
omogočajo krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju 
lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je 
odsev človečnost, ki temelji na načelih prostovoljno-

sti, brezplačnosti in anonimnosti.

Vsi, ki želite pomagati, lahko darujete kri, če izpolnju-
jete osnovne pogoje za krvodajalca. Krvodajalec ste 
lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let in tehtate 

najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsake 4 
mesece, moški vsake 3 mesece.

Vabimo vas, da se pridružite 
krvodajalski akciji, ki bo

 v petek, 30. januarja 2009 
od 8.30 do 13.00 

v Mladinskem centru Brežice.

Prijazno vabljeni!

Krvodajalsko akcijo organizira Območno združenje 
Rdečega križa Brežice.

Darujmo kri, rešujmo življenja!

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

rešimo življenja bolnikov in ponesrečencev,  
ki nujno potrebujejo kri.

ČATEŽ OB SAVI – KUD Anton 
Kreč je v čateškem Domu 
krajanov priredil božični kon-
cert z gosti, ki so mu z užit-
kom prisluhnili številni obi-
skovalci. Praznične glasbene 
užitke so v pet vabljivih točk 
strnili Mešani PZ Anton Kreč 
Čatež, Ljudske pevke Žej-
no, Moški pevski zbor Dru-
štva upokojencev Brežice in 
Mešani pevski zbor KUD Bre-
žice. Zborovodje Elizabeta 
Križanić, Dragutin Križanić 

Glasba je višje razodetje

MePZ Anton Kreč Čatež z zborovodjo Ignacem Slakonjo

OREŠJE NA BIZELJSKEM - Na kmetiji Antona Zagmajstra v 
Orešju na Bizeljskem so se odločili za prvo ledeno trga-
tev in 7. januarja potrgali 750 trt laškega rizlinga, iz kate-
rega želijo pridelati eno najprestižnejših vinskih kapljic, 
pravi sin Blaž. 

Odločitev se je izkazala za pravilno že pri prešanju, saj so 
dobili okoli 110 litrov ledenega mošta izjemne kvalitete z 
okoli 135 Oe. Nizke temperature so omogočile trgatev prav 
7. januarja, ko starša obeležujeta 42-letnico poroke. „In 

ker je bila poroka nekako simbolično začetek, smo rekli, da 
bomo to na poseben način obeležili, eden od razlogov za-
njo pa je tudi zelo dobra pozna trgatev - jagodni izbor le-
tnik 2007, ki je Blažu Zagmajstru vlil navdih tudi za ledeni 
prestiž. Trgali so domači in prijatelji, ki hodijo na trgatve že 
več let, saj družina na nekoliko več kot 2 ha vinogradniških 
površin z 8500 trtami prideluje tako deželna kot vrhunska 
vina, pa tudi vina posebnih kakovosti.

Z vinogradništvom se verjetno kot vsak drugi prebivalec 
ukvarjajo tradicionalno že stoletja, vendar pa nekoliko re-
sneje okoli 45 let. Tako kot z glasbo, saj tako Blažev oče kot 
sin primejo za harmoniko, Blaž pa igra tudi v ansamblu Loj-
zeta Ogorevca, ki je kot družinski prijatelj pomagal pri le-
deni trgatvi. 

S. Vahtarič

Prva ledena trgatev pri 
Zagmajstrovih

Skupinska za »likof« po mrzlem delu, gospodar pa je 
kljub minus 7 stopinj Celzija le raztegnil harmoniko 
(foto: arhiv družine). 

in Ignac Slakonja so vse na-
stopajoče vodili še v skupno 
zapetih pesmih - Zupanovi 
Božji nam je rojen sin, Verdi-
jevem Nabuccu in Gruberje-
vi Sveti noči. Z ubesedenimi 
mislimi sta koncert opleme-
nitili Barbara Les in Lučka 
Zevnik, rekoč, da je glasba 
višje razodetje, sprostitev 
ali življenjsko delo, kar vsak 
dojema različno, je pa svet 
čistega, lepega in srečnega.

N.J.S.
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Župan Občine Sevnica se je skupaj s sodelavci sestal 
na rednem mesečnem sestanku glede usklajevanja 
med projektoma Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica ter izgradnje akumulacijskega bazena HE 
Blanca. Ob prisotnosti predstavnikov podjetja Hidroe-
lektrarne na Spodnji Savi, Infra, DDC inženiring in Nivo 
d.d. je bilo ugotovljeno, da izvajalec del Nivo d.d., 
Celje s podizvajalci, kljub slabim vremenskim razme-
ram, dela aktivno. Na sestanku so se dogovorili, da bo 
30. januarja izveden pregled izvedenih del s katerim 
nameravajo ugotoviti ali so s strani projekta CČN Sev-
nica izpolnjeni vsi pogoji za dvig gladine reke Save na 
koto 172,50.

Na čistilni napravi na Logu se bodo v drugi polovici ja-
nuarja začela izvajati gradbena dela na upravni stav-
bi in armirano betonska dela na biološki stopnji. V za-
ključni fazi je podvrtavanje reke Save, s katerim bosta 
povezana levi in desni breg.

Na razbremenilniku dežnih voda L1, na črpališču Č1 in 
na sifonu preko Drožanjskega potoka se izvajajo armi-
rano betonska dela. Pri Srednji šoli Sevnica, kjer pote-
ka kanal A, se nadaljuje z izvedbo kanalizacijskih del. 
Zaključena pa so gradbena dela na razbremenilnikih 
dežnih voda L2, L3 in L4, ki se nahaja na parkirišču pri 
rondoju v Sevnici, s čimer je sproščena tudi polovica 
parkirnih prostorov. 

Izvajalec pripravlja tudi projekt za izvedbo javne raz-
svetljave na Florjanski ulici, ki je trenutno v zaključ-
ni fazi, sama izvedba del pa je odvisna od vremenskih 
razmer in je predvidena v mesecu februarju. 

Z izvajanjem del bodo pričeli tudi na desnem bregu 
reke Save. Najprej bodo izvedena pripravljalna dela na 
kolektorju B, na razbremenilnikih dežnih voda D5, D6 
in na črpališču Č3. Vsi navedeni objekti se nahajajo ob 
glavni cesti Boštanj - Log. Občina Sevnica ves čas izva-
janja projekta aktivno sodeluje z občani, ki se nahaja-
jo neposredno na območjih kjer potekajo dela in spro-
tno rešuje vse nastale težave.

Občina Sevnica 

Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica

Župan Občine Sevnica
Predsedniki vinogradniških društev sevniške občine

IZBOR ŽUPANOVEGA VINA 2009
Vinogradniška društva sevniške občine pod pokrovitelj-
stvom in v sodelovanju z županom Občine Sevnica Sreč-
kom Ocvirkom organiziramo izbor za »županovo vino 
2009«, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo 
status protokolarnega vina za različne priložnosti.

Županovo vino 2009 bomo izbirali med vzorci modrih 
frankinj.

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup po-
nudite minimalno količino 500 l vina modre frankinje. So-
delovanje omogočamo občanom občine Sevnica, ki imate 
svoje vinograde v sevniški občini, vpisane v register pride-
lovalcev in imate za zadnji vinski letnik opravljeno prija-
vo pridelka – to je namreč pogoj, ki omogoča stekleniče-
nje vina v primeru izbora. Izbran pridelovalec bo moral za 
svoje vino pri pooblaščeni organizaciji opraviti še ustre-
zno analizo (v kolikor je še nima). V primeru izbora bo 
vino odkupljeno po 2,5 €/l. Za izbrano vino oziroma pri-
delovalca Občina Sevnica zagotovi steklenice in opremo 
steklenice (etikete, zamašek, krono in embalažo). Pride-
lovalec poskrbi za stekleničenje vina, steklenico opremi z 
etiketami, spravi v ustrezno embalažo in dostavi.

Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na javni 
družabni prireditvi v Gostilni Ulčnik v Tržišču, ki bo pred-
vidoma v petek, 20. marca 2009, s pričetkom ob 19. uri.

Odvzem vzorca bo po predhodnem dogovoru pri pridelo-
valcu opravila komisija. Vzorci se bodo zbirali v nedeljo, 
1. marca 2009 med 16. in 20. uro v Gostilni Ulčnik v Trži-
šču. Pokušina vina bo v torek, 3. marca 2009, prav tako v 
Gostilni Ulčnik v Tržišču. Kotizacija po vzorcu znaša 6 €.

Prepričani smo, da bo tako kot lansko leto, tudi letošnje 
županovo vino uspešen promotor naše občine, naših vi-
nogradnikov in vinogradniške dediščine, zato vabljeni k 
sodelovanju.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine

Stane Sebanc, Milan Simončič, 
Matjaž Jakše, Milan Jamšek

Samoprispevek v Krajevni skupnosti Tržišče, ki je bil uveden v 
letu 2004, izteče 30. septembra 2009. Zavezanci za plačilo sa-
moprispevka so tako dolžni poravnati še 3 obroke, ki zapadejo v 
plačilo zadnji dan meseca marca, junija in septembra. Zavezan-
ci za plačilo samoprispevka bodo na dom prejeli tudi položnice 
za plačilo posameznih obrokov. Zavezanci, ki prejemajo nizke 
osebne dohodke oz. so brez dohodkov, ali zavezanci, ki v letu 
2007 niso imeli dohodka obdavčenega z dohodnino, lahko zara-
di slabih socialno ekonomskih razmer podajo pisno vlogo Obči-
ni Sevnica za oprostitev ali znižanje plačila samoprispevka. Vlo-
gi je potrebno priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidno 
socialno in ekonomsko stanje zavezanca, predvsem dokazilo o 
dohodku osebe in potrdilu o statusu, če je zavezanec brezposel-
na oseba ali študent oz. dijak ter morebitna druga dokazila. 

Načrti KS Studenec in Krmelj 
za leto 2009
Na delovnem sestanku sta se sestala predsednik Krajevne sku-
pnosti Studenec Janoš Janc in župan Srečko Ocvirk. Pregleda-
la sta planirane aktivnosti v krajevni skupnosti, ki jih bo v letu 
2009 veliko. Med njimi so investicije, ki bodo črpale sredstva 
iz proračuna tako Krajevne skupnosti Studenec kot tudi Občine 
Sevnica. Območje krajevne skupnosti pa bodo zagotovo najbolj 
zaznamovale ureditve ob gradnji hidroelektrarne Blanca. Zara-
di usklajevanja tekočega dela in ureditev na območju Krajevne 
skupnosti Krmelj se je župan Srečko Ocvirk s sodelavci srečal s 
predsednico Slavico Mirt. V letu 2009 se načrtuje ureditev po-
kopališča v Gabrijelah. Predvideva se sanacija mrliške vežice, 
rekonstrukcija opornega zidu ob pokopališču pa že poteka. Do-
končana pa bo tudi ureditev parkirišča pri podjetju Inkos.

Priprava novih prostorskih 
aktov občin
V prostorih Ministrstva za okolje in prostor je potekal stro-
kovni posvet na temo priprave novih prostorskih aktov ob-
čin, ki so se ga udeležili tudi predstavniki strokovnih služb 
Občine Sevnica. Glede na aktualnost teme in težave s ka-
terimi se občine in izdelovalci prostorskih aktov spopada-
jo pri pripravi občinskih prostorskih načrtov, je bil odziv ob-
čin velik. Direktorica Direktorata za prostor Metka Černelč 
je predstavila problematiko razpršene gradnje in razpršene 
pozidave v prostoru. Pri organizaciji prostora je treba teži-
ti k bolj kompaktni pozidavi, več truda je potrebno posve-
titi organizaciji javnega prometa v mestih in prilagajanju 
urbanega prostora podnebnim sprememb. Glavno navodilo 
pa je, da je potrebno z akti zaustaviti širjenje razpršene 
gradnje. V nadaljevanju posveta je bil predstavljen spre-
jet OPN za občino Bovec. Po debati in vprašanjih o proble-
mih, s katerimi se občine srečujejo v postopkih priprave ak-
tov, bil predstavljen še Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah, ter na pobudo občin vzorec za pripravo odloka za 
izvedbo vzdrževalnih del. S tem odlokom bodo lahko občine 
lastnikom objektov, ki s svojim stanjem slabo vplivajo na zu-
nanjo podobo naselja, naložile, da objekt obnovi, lahko pa 
ga obnovi oz. sanira občina pod določenimi pogoji. 

Lokalno energetska agencija
14. januarja je potekal prvi usklajevalni sestanek z novo-
imenovanim direktorjem Lokalno energetske agencije An-
drejem Gerjevičem, ki je predstavil načrt delovanja agen-
cije. Ustanoviteljica agencije je Občina Krško, vendar bo 
področje pokrivanja širše, saj bo zajemalo Dolenjsko, Po-
savje in Belo Krajino. Glavni namen agencije je promoci-
ja, vzpodbujanje občin k uporabi obnovljivih virov energije 
ter učinkovite rabe energije. S strani direktorja je bila po-
nujena pomoč pri iskanju državnih in predvsem evropskih 
sredstev za obnovo javnih objektov ter druge javne infra-
strukture. Stroški energije so vedno večji zato bo potrebno 
v prihodnosti javne objekte sanirati s smernicami EU, od ka-
tere pa pričakujemo tudi finančna sredstva.

Občina Sevnica je zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Sev-
nica uredila s podelitvijo koncesije, ki je sklenjena za leta od 
01.11. 2006 – 01.11.2010. Koncesijsko pogodba je bila podpisa-
na na podlagi javnega razpisa o izboru najugodnješega ponudni-
ka z izvajalcema CGP, Cestno in gradbeno podjetje d.d. Novo 
mesto, ki vrši zimsko in redno vzdrževanje v I. sektorju obmo-
čja občine Sevnica (levi breg Save) in z izvajalcem GRADNJE 
d.o.o. Boštanj, ki vrši zimsko in redno vzdrževanje v II. sektor-
ju (desni breg Save). 
Pred nastopom zimskih razmer sta koncesionarja na občino Sev-
nica dostavila izvedbeni program zimske službe 2008/2009, ki 
zajema zimsko vzdrževanje lokalnih cest v skupni dolžini 233 
km. Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih zastojev 
prometa, je bilo potrebno pripraviti sledeče:

Pripraviti izvedbeni program zimske službe, kot osnovni do-
kument o organiziranosti zimske službe. V programu so zajeti 
vsi podatki in vsa potrebna navodila delavce, vključene v iz-
vajanje zimske službe.
Zagotoviti zadostno količino posipnih sredstev in materialov.
Usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne 
zimske stroje za opravljanje del v zimski službi.
Pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko signalizacijo in 
opremo.

Zimska služba se po izvedbenem programu izvaja od 15.11.2008 
do 15.03.2009. Nadzor nad stanjem prevoznosti je organiziran 
v okviru pregledniške službe, ki dnevno po planu pregleduje od-
seke cest in o tem obvešča dežurne v zimski službi. Za enkratno 
pluženje in posipavanje vseh lokalnih cest (233 km) je potreb-
no 13.000.00 EUR.
Za zimsko vzdrževanje javnih poti pa so zadolžene Krajevne 
skupnosti vsaka na svojem področju. Občina Sevnica obvešča, 
da je v programu izvajanja zimske službe določeno, katere ce-
ste se plužijo in posipavajo prednostno. To so lokalne ceste, 
po katerih poteka avtobusni in šolski promet, potem pa pride-
jo na vrsto tudi ostale ceste. Koncesionarji imajo dovolj izvajal-
cev, tako da večjih problemov in zastojev prometa ne bi smelo 
biti, seveda tudi ob ustrezni predpisani zimski opremi in dobri 
pripravi vozil na zimo, kar pa s strani uporabnikov ni vedno za-
gotovljeno. 

•

•
•

•

Zimsko vzdrževanje lokalnih 
cest v občini Sevnica

Odbor za šport je 7. redno sejo namenil predvsem aktualni temi 
umestitve atletskega stadiona v prostor. Seznanil se je s študijami 
in projekti, ki so bili pripravljeni v zadnjih letih. Po predstavitvi 
so člani odbora ter predstavniki športne zveze ter nekaterih špor-
tnih klubov sprejeli sklepe, Občinska uprava skupaj z investitor-
ji pristopi k izgradnji 100-metrske atletske steze, skoka v daljavo 
in višino ter balinišča, da se s strani občine nadaljujejo pogaja-
nja za odkup zemljišč pri Športnem domu Sevnica, da pripravljal-
ci Občinskega prostorskega načrta predvidijo rešitve za umestitev 
stadiona v Sevnici in da se začne z izgradnjo pripravljalnih del, 
ki bodo pripeljale do izgradnje atletske steze in travnatega igri-
šča za nogomet. Na seji so člani obravnavali in sprejeli poročilo 
Športne zveze o uporabi kombija ter poročilo o uporabi Športne-
ga doma Sevnica in Športne dvorane Sevnica. Člani so bili s stra-
ni Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sev-
nica podrobno seznanjeni z urniki v obeh objektih in ugotovili, da 
je polna zasedenost tako s strani rekreativnih športnikov kot tudi 
s strani ostalih športnih in drugih klubih.

7. redna seja Odbora za šport

Samoprispevek v KS Tržišče
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POSAVJE - Dijaška skupnost Posavja je v sodelovanju z Agen-
cijo za mlade Punkt in Rdečim križem Krško tudi v decembru 
2008 organizirala humanitarno akcijo Podari in bodi obdar-
jen. V srednjih šolah so zbirali igrače, v agencijah za mla-
de Punkt pa zraven igrač tudi obleke in čevlje. Ljudje so se 
dobro odzvali na akcijo in prinesli veliko oblačil, čevljev in 
igrač. Nabralo se jih je toliko, da so morali pred zaključkom 
akcije stvari kar dvakrat odpeljati v skladišče Rdečega kri-
ža, da so lahko nadaljevali z zbiranjem. Po koncu akcije so 
stvari predali Rdečemu križu Krško, oni pa so jih razdelili ti-
stim, ki jih najbolj potrebujejo. Vsem, ki so prispevali oble-
ke, igrače in čevlje, se najlepše zahvaljujejo. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - V soboto, 10. januarja, smo na OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pripravili sobotno šolo, 
namenjeno nadarjenim učencem, predvsem pa tistim, ki jih 
zanima astronomija. Kar 38 vedoželjnih učencev je pod vod-
stvom mentorjev in v sodelovanju z Zvezdogledom d.o.o. z 
Jesenic v sončnem, a hladnem popoldnevu opazovalo son-
ce in sončeve pege s projektorjem za opazovanje sonca in s 
H-alfa teleskopom. Opazovanju je sledila tudi zanimiva de-
lavnica, na kateri so učenci izdelovali rakete, nato pa jih 
uspešno preizkusili in poslali na prvo misijo v orbito šolske-
ga okoliša. Udeležence sobotne šole je ogrelo tudi zanimivo 
multimedijsko predavanje o osončju, še bolj pa jih je prite-
gnil prikaz ozvezdij, planetov in letnih časov v prenosnem 
planetariju. Za popoln zaključek je sledilo še nočno opazo-
vanje, na katerem so bili učenci najbolj prevzeti nad podo-
bo Venere in površino Lune. 

Martina S. Križnik

RAKA - Predpraznični čas smo z otroki kombinirane skupine 
2 iz vrtca Raka želeli preživeti nekoliko drugače. V utrip na-
šega življenja in dela v tem decembrskem času, ko otroke 

obiščejo kar trije dobri možje in se v njihovih očeh lesketajo 
želje pričakovanj in hrepenenj, smo vključili obisk pri prija-
zni gospe. Odločili smo se, da ji v ta namen izdelamo poseb-
no voščilnico in drobno darilce, izdelek otroških rok. Otro-
ci so skupaj z vzgojiteljicama presenetili gospo na njenem 
domu. Voščilo je izzvenelo v skupni pesmi in želji po ponov-
nem snidenju. Pri otrocih smo s to drobno pozornostjo želeli 
spodbuditi pomembnost medgeneracijskega sožitja.

P. Baznik Dvojmoč, A. Tomažin

SENOVO - V okviru projekta Zeleni nahrbtnik, ki ga izvajamo 
v sodelovanju z ZPM Krško, smo se decembra tudi v vrtcu Se-
novo razveselili nahrbtnika z zmajčkom Jurčkom. Prinesli so 
nam ga otroci iz OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. V nahrbtni-

ku so bile naloge: morali smo si ogledati ekološki otok v na-
šem kraju, razmišljati o tem, kaj sodi v posamezni zabojnik 
in izdelati plakat, iz starega papirja izdelati svoj papir, iz pla-
stične embalaže izdelati družabne igre in spoznati poklic ali 
obrat, kjer predelujejo odpadni material. Nahrbtnik z zmajč-
kom že potuje iz igralnice v igralnico, kjer ga z veseljem pri-
čakujejo otroci. Goste smo pričakali s himno zelenega nahrb-
tnika. Predstavili so se nam s petjem in igranjem na različne 
instrumente, naši otroci pa so gostom zaplesali. 7. januarja 
smo zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom odnesli v vrtec v 
Brestanico. Nahrbtnika so se vsi zelo razveselili in prav tako 
tudi nas. Lepo so nas sprejeli in pogostili, za kar se jim še en-
krat lepo zahvaljujemo. Tatjana Pavlič

Podari in bodi obdarjen

Astronomsko popoldne 

Praznično voščilo raških 
malčkov

Otroci med prazničnim voščilom

Zmajček Jurček na Senovem

Utrinek s predaje zelenega nahrbtnika

CERKLJE OB KRKI – 24. decembra 2008 je v telovadnici OŠ 
Cerklje ob Krki zopet donelo glasno navijanje osnovnošol-
cem in učiteljev, saj sta se ekipi učiteljev in učencev tudi 
tokrat spopadli v odbojki. Dobri servisi z obeh strani ter 
ostra igra na mreži sta botrovali dokaj izenačenemu rezul-
tatu, naslov zmagovalcev pa je pripadel učencem. Ravnate-
ljica OŠ Cerklje ob Krki jim je predala prehodni zmagoval-
ni pokal ter razglasila najboljšega igralca tekme po izboru 
učencev. Častni naziv je pripadel Sandiju Debogoviču. Pri-
jazno sredino dopoldne se je nadaljevalo v plesnih ritmih, 
kjer so učenci tekmovali v plesu. Plesna komisija je izbirala 
naj plesni par in na koncu izbrala Anžeta in Leo Horžen, naj 
plesalka je postala Ema Grojzdek, naj plesalec pa Klemen 
Lopatič. Plesu pa so se predajali tudi vsi ostali učenci in uči-
telji, ki se niso potegovali za častne nazive, a so jih na plesi-
šče zvabili prijetni zvoki znanih melodij. Dopoldne je minilo 
v prijetnem vzdušju, znova se je izkazalo, da »Cerkljanci« 
znamo stopiti skupaj in strumno smo zakorakali proti nove-
mu letu.  Janja Leskovar

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Osnovni šoli Leskovec pri Krškem in 
Podružnični šoli Veliki Podlog smo decembrski čas preživlja-
li zelo ustvarjalno, saj smo imeli tehniški dan, kjer so učen-
ci prve triade izdelovali izdelke za novoletno tržnico, učenci 
druge in tretje triade pa so poskrbeli za enotno okrasitev obeh 
šol. Učenci prve triade so bili razporejeni po različnih delavni-

cah. Izdelovali so svečnike, novoletne voščilnice, božične no-
gavice, ikebane, okraske za na smreko, darilne škatlice, šivali 
so vrečke za žito, okraševali darilne vrečke, z biseri posuli le-
sene smreke, ustvarjali glinene izdelke ter izdelovali različne 
izdelke še v mnogih drugih delavnicah. Učenci višjih razredov 
pa so izdelali novoletno dekoracijo v belo-modri barvi. Obe 
šoli sta tako zasijali v znamenju zvezd, snežakov in hišk. 

Z Miklavževim sejmom 1. 
decembra se je društvo 
predstavilo občanom Radeč, 
ko smo na stojnici ponudi-
li ročno izdelane voščilnice 
in okraske. Predstavili smo 
se tudi z adventnimi venčki, 
ki so jih otroci izdelovali na 
pravljičnih ustvarjalnicah s 
Sašo Martinčič. Le-te pote-
kajo v knjižnici in vsakič iz-
vabijo iz otrok domišljijo in 
ustvarjalnost. V mesecu de-
cembru so tako otroci izde-
lovali praznične voščilnice in 
okraske, s katerimi so s sku-
pnimi močmi okrasili knji-
žnico. 

Le nekaj dni kasneje, 4. de-
cembra, smo v Kulturnem 
domu Radeče odprli razsta-
vo z naslovom Punčka - moja 

SEVNICA - Do 31. januarja pote-
ka v organizaciji Belega obroča 
Slovenije, Vrtca Ciciban Sevni-
ca in sevniškega javnega zavo-
da KŠTM zbiranje igrač, pobar-
vank, knjig in drugih predmetov 
za otroke iz socialno šibkejših 
družin. V ta namen so v vseh 
enotah Vrtca Ciciban Sevnica in 
v MC-ju nameščeni koši, ki se 
že pridno polnijo. Delitev po-
darjenih igrač, knjig in pobarvank bo potekala 14. februarja v 
Ljubljani, kjer bosta poleg Vlaste Nussdorfer, ki vodi organi-
zacijo Beli obroč, še ravnateljica sevniškega vrtca Vlasta Fele 
in direktorica KŠTM Sevnica Petra Pozderec. Pobudnica akcije 
Zbira(j)mo igrače Petra Biderman je s potekom in odmevno-
stjo zadovoljna.  S.R., foto: P.B.

KRŠKO - V Zvezi prijateljev mladine Krško kljub lanskim teža-
vam, povezanimi z naseljem v Bučanju, niso obupali in so že 
pričeli s pripravami na letovanja otrok, mladostnikov in tudi 
socialno šibkih družin, ki jih načrtujejo na slovenski obali ter v 
svojem otroškem naselju v Nerezinah na otoku Lošinju. 

Te dni so objavili povabilo mladim prostovoljcem - študentom 
pedagoških usmeritev ter prostovoljcem vseh generacij k pri-
javi za pedagoško vodenje, vodenje skupin in šole plavanja v 
organizaciji ZPM Krško. Če želite sodelovati, se prijavite čim-
prej, ker že načrtujejo izobraževanja in usposabljanja. Predvi-
devajo, da bodo tudi letos organizirali in izvedli nagradne po-
čitnice za uspešne osnovnošolce na slovenski obali ter program 
zdravstvenega letovanja otrok v Nerezinah v štirih izmenah, in 
sicer od 18. julija do 27. avgusta. Pozivajo starše otrok z zdra-
vstveno indikacijo, da se čim prej oglasijo s svojimi otroci pri 
izbranih zdravnikih in uredijo potrebne formalnosti za udelež-
bo otrok na organiziranem letovanju.  S.M.

Otroški nasmehi v decembru
RADEČE - Praznični mesec december je čaroben za vsakogar - za starejše in za tiste najmlajše. Otroci 
potrebujejo za pristno doživetje poseben pristop. Tako je Društvo prijateljev mladine Radeče tudi letos 
najmlajšim izkazalo posebno pozornost v mesecu decembru.

igrača. Na njej so bile raz-
stavljene punčke, ki so risa-
le iskrice v očeh našim ba-

bicam. Najstarejša lutka na 
razstavi je bila častitljive 
starosti, 65 let. Otvoritev je 
privabila mnogo obiskoval-
cev, popestrili pa so jo otro-
ci iz Vrtca Radeče ter učenci 
Glasbene šole Radeče. Raz-
stava je bila odprta do 10. 
decembra in njeni obiskoval-
ci so bili navdušeni - starej-
ši zato, ker jim je pričara-
la nostalgijo po starih časih, 
mlajši pa, ker so v igračah 
opazili odsev preprostosti 
življenja svojih prednikov. 

V decembrskih dneh pa otro-
ška srca pričakujejo tudi 
dedka Mraza. Letos je do 
otrok prišel v spremstvu ra-
deških mažoretk RAP. Igri-
co „Kosovirja na leteči žli-
ci“ pa je odigralo Gledališko 

društvo Radeče. Otroci so v 
spremstvu staršev počakali 
na svoja darila in večina od 
njih se je z dedkom Mrazom 
tudi fotografirala. Tako so 
otroci domov odšli z lepim 
spominom in darilom, ki jih 
bo vedno spomnilo na tega 
prijaznega moža. 

Otroški nasmeh je najve-
čje plačilo, ki ga lahko do-
bimo. In prav to je razlog, 
da naše skupno soustvarja-
nje za mlade nadobudneže 
nikoli ne izgubi smisla. Tako 
se lahko po prazničnem de-
cembru spet podamo novim 
izzivom naproti. Za otroški 
nasmeh!

Tadeja Mesojedec, 
Saša Martinčič 

Dedek Mraz v Radečah

Za lepši otroški svet

Igrače in ostali predmeti 
za radost otrok

Novoletni tehniški dan 

Otroci med ustvarjanjem

Vabijo prostovoljce – tudi za 
letovanje v Nerezinah

Ena izmed izmen otrok z mentorji na letovanju v 
organizaciji ZPM Krško leta 2007

Učenci premagali učitelje

BREŽICE – V Društvu študentov Brežice smo v soboto, 17. 1., 
organizirali nočni pohod z baklami na Šentvid. Vsi željni zim-
skih radosti smo se zbrali nad Petrolom na Čatežu ob Savi ob 
20. uri. Kljub mrazu 
so bili na naši obra-
zi nasmejani, saj 
smo vedeli, da nas 
čaka prava snežna 
dogodivščina. Priž-
gali smo bakle in se 
začeli počasi vzpe-
njati proti Svetemu 
Vidu. Od snega po-
krita narava nas je 
prevzemala s svojo lepoto in nam dala občutek pravljičnosti. 
Čeprav pot ni bila posebej naporna, smo se ustavili kar nekaj-
krat, da so nekateri lahko zadihali nekaj zraka, drugi pa obču-
dovali različne oblike zmrznjenih dreves ter se pogreli s kozar-
cem čaja ali kuhanega vina. Pot nas je pripeljala na cilj, na vrh 
Šentvida, kjer smo veselo potegnili za zvonec in ob tem misli-
li na želje, po katerih hrepenimo, da se uresničijo. Nekateri so 
se nato predali kepanju in žuljenju s snegom, drugi so počiva-
li, nekaj popili in predvsem uživali v čarobnosti večera. Sledilo 
je še skupinsko slikanje in nagovor predsednika društva, nato 
pa smo se hitro spustili po Šentvidu navzdol, ugasnili bakle in 
se odpeljali domov. Nočni pohod z baklami na Šentvid smo le-
tos organizirali že drugič in želimo, da bo postal v prihodnosti 
tradicionalen.  DŠB

Nočni pohod z baklami
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Na njej so podelili plakete 
ekipam in posameznikom, ki 
so s svojim delom ves ta čas 
omogočali nemoteno delova-
nje rokometnega kluba. Z iz-
vrstno interpretiranima in-
strumentalnima glasbenima 
točkama so program pope-
strili člani sevniške glasbe-
ne skupine Trio K. Športno 
dogajanje se je zaključilo v 
večernih urah z dvema pri-
jateljskima rokometnima 
tekmama – prvo so odigra-
li na parketu športne dvora-
ne zlati veterani iz Celja in 
iz Sevnice. Slavili so doma-
čini. Sledila je še rokome-
tna tekma med sedanjimi in 
nekdanjimi člani RK Sevnica. 
Zmaga je na koncu pripa-
dla Legionarjem, bivšim čla-
nom kluba. Navijačev na tri-
buni je bilo tokrat toliko kot 
v t. i. zlatih časih sevniške-
ga rokometa. Ob tej poseb-
ni priložnosti je RK Sevnica 
izdal tudi zbornik s kratkim 
pregledom razvoja rokome-
ta v Sevnici od njenih za-
četkov na Gmajni (nekdanje 
igrišče za Taninom) do dana-
šnjih dni.

Svečana skupščina ob 50-le-
tnici organizirane vadbe ro-
kometa v Sevnici se je pri-
čela s sevniško rokometno 
himno, ki so jo na odru kul-
turne dvorane zapeli sedanji 
člani RK Sevnica. Ob prikazu 
kratkega filma o razvoju ro-
kometa v Sevnici so se obi-
skovalci spominjali številnih 
dobrih ekip in posameznikov, 
ki so ime Sevnice ponesli 
preko občinskih in državnih 
meja. Eden izmed njih je bil 
brez dvoma sevniški rokome-
taš Stojan Šumej, ki je sku-
paj s soigralci doživljal uspe-
he t. i. zlate generacije. Žal 
se je njegova življenjska pot 
prehitro končala v prometni 
nesreči. V zmagoviti sevni-
ški rokometni postavi, ki je 
leta 1972 osvojila naslov slo-
venskega državnega rokome-
tnega prvaka, so poleg Šu-
meja igrali še: Borut Bizjak, 

Pol stoletja rokometa 
v Sevnici
SEVNICA - V soboto, 10. januarja, je v Sevnici potekala vrsta športnih aktivnosti ob petdesetletnici orga-
nizirane in nepretrgane vadbe rokometa. Začelo se je v dopoldanskem času v športni dvorani pri OŠ Sava 
Kladnika z rokometnimi tekmami mlajših moških selekcij RK Sevnica. V zgodnjih popoldanskih urah je sle-
dila predstavitev ženske selekcije kluba, nato je potekala v kulturni dvorani svečana skupščina. 

Jože Brežan, Ratimir Fi-
lej, Franc Koprivnik, Silvo 
Krnc, Anton Možic, Silve-
ster Perc, Janez Simončič, 
Miroslav Sirk, Tomo Svažič, 
Jože Šilc, Miran Štojs, Tone 
Šulc in Edi Trbovc. Preje-
mniki plaket so bili tudi šte-
vilni igralci vseh ostalih se-
zon. 
Plaketo za posebne zaslu-
ge so na slovesnosti preje-
li: Miloš Dernovšek, Franc 
Ernestl, Joško Kovač, Ma-
tjaž Mlakar, Dušan Novšak, 
Roman Novšak, Edi Rau-
tar, Borut Simončič, Ja-
nez Simončič, Miroslav 
Sirk, Franc Sotošek, Jože 
Šilc, Stojan Šumej, Kri-
stijan Janc, Milan Senica, 
Jože Maurer in Ljubo Žu-
mer (plakete tistih, ki jih 
žal ni več med nami, so pre-
vzeli njihovi svojci). Plaketo 
za življenjsko delo je prejel 
Drago Bizjak, ki je sevniški 
rokometni klub uspešno vo-
dil 22 let in bil njegov prvi 
predsednik. Za svoje izje-
mno požrtvovalno in dolgo-
letno delo je prejel tudi Blo-
udkovo plaketo.

Govornika na slavnostni 
skupščini sta bila predsednik 
RK Sevnica Goran Vurnek in 
župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk. Vurnek je v svo-
jem govoru povedal, da je 

biti predsednik kluba veli-
ka čast, a tudi obveznost. V 
smelih načrtih za prihodnost 
je poudaril tudi vlogo navi-
jačev, za katere si želi, da 
bi jih s tribun bodrili v tako 

velikem številu kot v nekda-
njih »zlatih časih« sevniške-
ga rokometa. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Sevniški rokometaši, dobitniki plaket. Plaketo za življenjsko delo je za svojega moža 
Draga Bizjaka prevzela njegova žena (sedi na sredini poleg sevniškega rokometnega 
pionirja Edija Rautarja, enega izmed začetnikov te čudovite igre na nekdanji Gmajni)

Borbena tekma mlajše moške selekcije RK Sevnica

V RK Sevnica veliko skrb posvečajo tudi mlajši 
generaciji rokometašev.

SERVISNO PRODAJNI CENTER

Bi radi postali del ekipe v servisu,
pod okriljem znamke, ki ima v Sloveniji

najbolj razviti sistem poprodaje?
Vaše srce bije v ritmu vsega,

kar je povezano z avtomobili?

Zaradi povečanega obsega dela iščemo:

1. Avtomehanik (Brežice, Novo mesto)
2. Avtoklepar (Brežice, Novo mesto)

3. Avtoličar (Brežice, Novo mesto)

Kaj pričakujemo od vas?

- Imate ustrezno poklicno izobrazbo ali vsaj 2 leti delate kot 
avtomehanik/avtoklepar/avtoličar.

- Vsestranskost in odgovornost pri opravljanju svojega dela.
- Obvladate osnove dela z računalnikom.
- Želja po pridobivanju novih znanj.

Kaj nudimo:

- Dobro plačilo za dobre delovne rezultate.
- Delo v uspešnem podjetju, ki se nenehno razvija in raste.
- Možnost napredovanja in dodatnega usposabljanja.
- Poslovno okolje, v katerem se dela po visokih standardih

vodilnega proizvajalca vozil.
- Pomoč in mentorstvo ljudi z bogatimi izkušnjami in strokov-

nim znanjem.
- Prijetno in urejeno delovno okolje.

Pa še to:

Morda nimate ustrezne izobrazbe, imate pa nekaj izkušenj in si 
želite dobre priložnosti, da se dodatno usposobite in napredujete.
Cenimo vse, kar k temu pripomore, predvsem pa pripravljenost za 
pridobivanje novih znanj… Pišite nam!

Ponudbe bomo sprejemali 15 dni po objavi.
Naš naslov: TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,

Služba kadri in pravne zadeve, 8000 Novo mesto.

ŠAH – Na 13. državnem osnovnošol-
skem prvenstvu v šahu so nastopi-
li tudi posavski šahisti. V skupini A 
(20 igralcev) so nastopali le prva-
ki regijskih tekmovanj do 15 let, 
osnovne šole Posavja sta zastopa-
la David Maksl in Petra Tihole. Da-
vid je bil 10., Petra pa šesta. V sku-
pini B so nastopali učenci osnovnih 
šol Posavja, ki so se uvrstili na tek-

movanje v dveh ločenih katego-
rijah do 12 in 15 let. Izjemen re-
zultat v skupini B je s 3. mestom 
med 64 tekmovalkami dosegla La-
ura Škvorc (11 let), Žiga Škvorc pa 
je bil 9. med 72 igralci.

TENIS - Na pokritih igriščih TK Kr-
ško je prejšnji vikend potekal 
članski ženski teniški turnir oz. 
odprto prvenstvo Krškega. Na tur-
nirju je igralo 16 igralk iz 12 slo-

venskih klubov, med njimi tudi 
igralki domačega kluba Mirela Šu-
šterič in Hana Umek. Hana se je 
uvrstila v polfinale turnirja, kjer 
se je dobro upirala poznejši zma-
govalki turnirja Poloni Reberšak. 
Mirela je izgubila v prvem kolu. 

KARATE - V Samoboru je pote-
kal eden najmočnejših Grand 
Prix karate turnirjev v Evropi, 
na njem pa je več kot solidno 

nastopila članica Karate kluba 
Triglav Saša Venek, ki se je pri 
mladinkah v kategoriji do 59 kg 
uvrstila na 5. mesto. Saša je v 
prvem krogu tekmovanja kloni-
la proti kasnejši finalistki in se 
uvrstila v repasažni krog in boj 
za bronasto odličje. V finalu re-
pasaža je nekajkrat premočno 
zadela nasprotnico iz srbske re-
prezentance in se morala zado-
voljiti s 5. mestom. 

Kratke športne

Jaro Kovačič: Triatlon je 
način življenja
KRŠKO - Jaro Kovačič se je v mladih letih začel ukvarjati s 
športom in mu posvetil celotno življenje. V času trinajstle-
tne plavalne kariere je osvojil več naslovov državnega pr-
vaka in bil dolgoletni član državne reprezentance, nato pa 
zaradi pomanjkanja motiva in slabih razmer za treninge za-
menjal šport in se popolnoma posvetil triatlonu. V letu 2006 
je sodeloval pri ustanovitvi Triatlon kluba Krško, v nasle-
dnjem letu pa že začel dosegati dobre rezutate. Tako je v 
slovenskem triatlonskem pokalu lani osvojil tretje, letos pa 
četrto mesto in kot član slovenske reprezentance začel tek-
movati tudi na tekmah evropskega pokala. Čeprav je ljube-
zen do športa velika, je včasih težko dohajati konkurenco 
zaradi slabih razmer za treninge plavanja v Krškem in veli-
kega finančnega bremena, ki ga prinese treniranje kar treh 
športov naenkrat.
Daljši pogovor, ki ga je s krškim športnikom opravila Nina 
Andrijaševič, lahko preberete na www.posavje.info. 

Odlična nastopa Simone Molan 
in Tadeja Sečna 
BREŽICE - Brežiška strelca z zračno pištolo Simona Molan in 
Tadej Sečen sta v troboju državnih reprezentanc Slovenije, 
Srbije in Hrvaške v Rušah zelo uspešno branila svoje države, 
saj sta bila najmočnejša člena njene mladinske vrste. Kljub 
temu nista uspela spremeniti celotnega razmerja moči na 
strelišču, saj je zmaga pripadla Srbiji, 2. mesto pa Hrvaški. 
17-letna Molanova si je z novim osebnim rekordom 370 kro-
gov od 400 možnih priborila celo nastop v naši vrsti članic, ki 
ga je s 366 zadetimi krogi opravila več kot solidno. 

Pozitivno je presenetil tudi Sečen, ki je v slovensko izbra-
no vrsto vskočil zadnji hip. Oba dneva je zadel po 545 kro-
gov od 600 možnih, kar predstavlja drugi najboljši dosežek 
v njegovi karieri. Na ta način si je zagotovo utrdil mesto v 
mladinski reprezentanci, za katero je tokrat nastopil prvič.

Sevničani osvojili pet medalj 
SEVNICA - Sevniški tekači na-
stopili v Murski Soboti, kjer je 
potekal 11. mednarodni zim-
ski kros, in osvojili pet me-
dalj. Zmagala sta Alenka Ra-
dej med članicami in Jan 
Samide (na fotografiji) med 
starejšimi pionirji, druga me-
sta sta si v pionirski katego-
riji pritekli Sara Karlovšek 
in Klara Zakšek, medtem ko 
je Borut Veber osvojil abso-
lutno tretje mesto med člani 
na 7000 m dolgi progi. Maja 
Medved in Anja Plaznik sta bili s svojih kategorijah pionirk 
peta oz. deveta, Matija Zorčič je bil med pionirji šesti in 
Slavko Ribič sedmi, Stanko Verstovšek pa med člani 15.
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Geslo križanke pošljite do četrtka 29.1.2009 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Masažni studio LAVA ,Dijana Ivančič s.p., 
Ulica 11. novembra 57, 8273 Leskovec pri Krškem

Nagrajenci 26/08 številke:
Ines Veršec, Drožanjska c. 35, 8290 Sevnica
Olga Tomažin, Šukljetova 13, 8000 Novo mesto
Andraž Černoga, Zdole 23 A, 8272 Zdole
Ema Jevšnik, Ljubljanska cesta 11, 8311 Kostanjevica na Krki
Menira Zidanič, Gradnikova 7, 8250 Brežice

1.
2.
3.
4.
5.

Geslo 26/2008 številke: BRINOVE ZGODBE
Nagrade:

nagrada: masaža Lava,
nagrada: arabska aromasoul masaža, 
nagrada: aromaterapija obraza.

1.
2.
3.

NAUK�O
MIRUJOÈIH

TELESIH

STRUPEN
BEL PRAH

IGRALEC
KOMIÈNIH

VLOG

VRSTA
AZIJSKE
PALME

DOKAZ
NEDOL�-

NOSTI�PRI
ZLOÈINU

DOLITJE

OKRASNO
DREVO

NASILNA
PRIPOJITEV

OZEMLJA

NATEG,
POTEG

PASJE-
REJEC

DEBEL IN
OKUSEN
KOSTANJ

PRODA-
JALNA UR

GLASBILO

SANKAÈ

KOMIÈNI
FILMSKI

LIK

KORUZNI
STOR�

NICK
NOLTE

ŠIBA,
PALICA

MARTIN
EDEN

NIKELJ

BRANE
IVANC

ŠÈEKE-
TANJE

ETBIN
KRISTAN

RIBJA
KOŠÈICA

LASTNIK
RANÈA

CELJE

AVSTRAL.
PTIÈ�NE-
LETALEC

TANÈICA

IGRALKA
ZEMLJIÈ

KRILATI
DEÈEK

KRANJ

TKANINA ZA
ZAVESE

VRSTA
VRBE,�IVA

MLAJŠE
OBDOBJE
PRAVEKA,
ALGONKIJ

ITALIJAN.
GOSPOD

MLETO
�ITO

ÈRTA,
BRAZDA

IZMETAÈ
NABOJEV
STROKOV-
NJAK�ZA

ZVOK

VODNA
RASTLINA

ŠPORTNIK

POLO�AJ
TELESA

NA ROKAH
NEIMENO-
VANA REÈ

VRTLJIVI
DEL ELEK.-
MOTORJA
TV�VODIT.
KANONI

AVTOR:
MATJA�
HLADNIK

DOLGO
OBDOBJE,

VEK

NAJBOLJŠE
VZGLAVJE
JE�ÈISTA ...
RAVNINA,

RAVEN�SVET

OBŠITJE

TRI-
JAMBORNA
JADRNICA

ZATRTJE

VELIKA
MORSKA

RIBA

FOND

TANÈICA,
PAJÈOLAN

URS
IMBODEN
SLADEK

JU�NI
SADE�

ÈREVESNA
BOLEZEN

IVANA
KOBILCA

OBER

ENOTNOST

DEL ELEK-
TRARNE
KAMNITA
PLOŠÈA,

SKRIL

JADRAN-
SKI�OTOK

KAREL
OŠTIR

LINDA
EVANS

IT.�PEVKA
(GIANNA)

VINOGRAD
V�GRIÈEV.

SVETU

VOGAL
SOBE

ADAM
BOHORIÈ

SEVERNO-
AMERIŠKI
INDIJANEC

KAMEN�ZA
BRUŠENJE

KOSE
TRAK�NA

RANI

OGLAŠA-
NJE

DROBNICE

ZDRAVILNA
DLAKAVA
RASTLINA

KAKTUS,
KAKTEJA

KIRURGINJA

NASELJE�OB
VZNO�JU�POHORJA

POMOÈ:
BARK,

BORAGA,
KORTEKS,

MAGOT

GIBRAL-
TARSKA
OPICA

ALOJZ
GRADNIK

TITAN

KRAJ�PRI
MARIBORU

DEL
RASTLINE
S�SEMENI

SKORJA
NOTRANJ.
ORGANA

SAMO-
STANSKI

BRAT

OSNOVNO,
ZAÈETNO
ZNANJE

SNG Nova Gorica in Gledališče Koper:

Iztok Mlakar / DUOHTAR POD MUS!
burka s petjem in streljanjem po Molièrovih motivih

sobota, 24.1., ob 19.30 uri
za modri abonma in izven

Mini teater Ljubljana:

Kajetan Kovič / ZLATA LADJA
gledališka predstava za otroke od 4 let dalje

torek, 27.1., ob 18. uri
za rumeni abonma in izven

ZEITGEIST ADDENDUM
dokumentarni film

torek, 27.1., ob 19. uri
Klub KDK, prost vstop

IGOR LUMPERT GROUP
funky-soul jazz koncert

sobota , 31.1., ob 20. uri,
Klub KDK

zasedba: Igor Lumpert (SLO- ZDA) – saksofon, Sam 
Barsh (ZDA) - orgle, Tommy Crane  (ZDA) – bobni

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

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

Ker smo v dveh člankih o sramoti sredi Krškega (Posavski obzor-
nik, št. 1/2009 str. in št. /2008 str. ) posredno ali neposredno 
omenjeni tudi člani plavalnega kluba Celulozar Krško, želimo 
predstaviti naš pogled na problematiko bazena v Krškem.
 
Res je, kakor pravi župan Bogovič, da je bil stari bazen last to-
varne papirja in celuloze v Krškem, kjer so že pred več kot pet-
desetimi leti ugotovili, da je bolje za njihove delavce, občane 
in mladino Krškega, da hodijo na plavanje, kopanje in druženje 
na bazen, kakor da se potikajo po gostilnah.

Na javni dražbi 28. novembra 2001 je Videm v stečaju prodal 
prvovrstno zemljišče z bazenom v središču Krškega (izklicna 
cena 9.500.000 SIT ali 39643 €). Župan Bogovič in občinski sve-
tniki (sklic 1998-2002) so se odločili, da to zemljišče z bazenom 
ni vredno nakupa. Podjetnik iz Ljubljane je menil drugače in 
čas bo pokazal, kako prav je imel.

Še zanimivost: v Občini Krško so bili pred tremi desetletji tri-
je zunanji bazeni. Na Senovem in v Brestanici so bili presne-
to modri in jih še vedno imajo. Občinski svetniki dveh sklicev 
(2002 - 2006 in 2006 - 2010) so na sejah občinskega sveta tri-
krat brez glasu proti izglasovali sklep o izgradnji nadomestne-
ga bazena na lokaciji športno rekreacijskega parka pri stadio-
nu Matije Gubca.

Občina Krško ima za leto 2009 predviden proračun v višini 
59.000.000,00 € kar je zelo veliko denarja. Lep del te vsote 
dobi Občina Krško iz naslova sobivanja z jedrskim objektom za 
izboljšanje kvalitete življenja občanov. Krčani zato nismo več 
pripravljeni razumeti, zakaj vedno nastanejo težave, ko je po-
trebno del tega denarja vrniti v mesto Krško. Skoraj celo dese-
tletje je trajalo, da so pri OŠ Jurija Dalmatina končno le začeli 
z izgradnjo prepotrebne telovadnice in zunanjih igrišč, z letom 
2009 je ugasnila TV Krško, Valvasorjev kompleks popravljajo in 
gradijo že desetletja in je tradicionalna jama brez dna, najbliž-
ji sosedje NEK - prebivalci Spodnjega Starega Gradu bodo šele 
v letu 2009 dobili kanalizacijo, nekatere mestne ulice nima-
jo pločnikov, del Vidma nima javne razsvetljave, razsvetljava 
glavne ulice v starem Krškem je še iz leta 1960. Takrat so Krča-
ni lahko plavali v bazenu s toplo vodo, danes pa lahko to počne-
jo le v dragih okoliških termah. 
 
Stroški izgradnje in vzdrževanje novega nadomestnega baze-
na bodo, vendar operiranje s številkami, ko še ni znana vsebi-
na spremljajočih dejavnosti v bazenskem kompleksu, je zava-
jajoča. Iz izdelane in potrjene dokumentacije je znano, da je 
vrednost izgradnje samega bazena ocenjena na 4.000.000 € in 
ne 6.963.361 €. Razliko namreč predstavlja ovrednotenje spre-
mljajočih dejavnosti, ki pa še niso znane in so še stvar pogovo-
ra in dogovora z morebitnimi zasebnimi investitorji. Prav zara-
di vpletenosti raznih investitorjev in trajanja pogovorov, bi že 
lahko razmislili o fazni gradnji tako, da se v prvi fazi zgradi ko-
munalni bazen, ki ga financira Občina Krško, za ostale dejavno-
sti v kompleksu pa naj vzporedno potekajo pogovori med Obči-
no Krško in zainteresiranimi investitorji.

Opozoriti je potrebno tudi na to, da je država že odobrila fi-
nančna sredstva za gradnjo nadomestnega bazena v Krškem in bo 
sredstva potrebno porabiti v tistem proračunskem letu, za ka-
tera so bila odobrena, sicer bodo propadla. Višina do zdaj odo-
brenih državnih sredstev je sorazmerna fazi priprave projekta s 
strani Občine Krško. Župan Bogovič zelo dobro ve, da so za izgra-
dnjo komunalnega bazena na razpolago kvalitetna sredstva iz EU 
(primer občine Ruše, kjer se je občinska uprava potrudila, pred-
vsem pa je imela voljo in znanje izpeljati projekt v dveh letih). 

Župan Bogovič poziva na strpnost zaradi prihajajoče recesije. 
Vendar pozablja, da je bila v času njegovega desetletnega žu-
panovanja konjunktura. Ljudje z življenjskimi izkušnjami pra-
vijo, da je treba »šparat« takrat, ko denar je. Očitno o tem na 
Občini Krško niso razmišljali. Ob konjunkturi in ob dolgoletnem 
prejemanju finančnega nadomestila s strani NEK zaradi razvre-
dnotenja prostora (predvsem tistega, ki je najbližji NEK in me-
sto Krško je v neposredni bližini), ki naj bi ga Občina Krško po-
rabila za povečano kvaliteto življenja, bi z lahkoto »našparali« 
za izgradnjo bazena, knjižnice, popravilo cest in pločnikov v Kr-
škem in še za marsikaj... V Občini Šentjernej so se odločili za iz-
gradnjo kulturnega doma, ki ga po vrednosti lahko primerjamo 
z novogradnjo bazena v Občini Krško. Proračuna Občine Krško 
in Občine Šentjernej pa sta po zajetnosti neprimerljiva. Nena-
zadnje je čas recesije pravi čas za nove izzive in priložnosti. Za 
državo in občino pa čas nudenja pomoči pri oživitvi gospodar-
stva z javnimi investicijami.

Člani plavalnega kluba smo polni energije in optimizma. V da-
nih razmerah delujemo v skladu z rekom, zapisanim na naši 
spletni strani: »Kdor nima tistega, kar bi rad, mora imeti rad 
tisto, kar ima.« Tudi zato verjamemo in bomo vztrajali pri tem, 
da bo župan Bogovič skupaj s sodelavci našel formulo, da bo 
mestu Krško povrnjen bazen. Verjamemo tudi, da se bo o vseh 
projektih v Občini Krško odločalo in z njimi ravnalo tako previ-
dno in racionalno, kot se to dela za projekt nadomestnega ba-
zena. Takšno ravnanje bodo prav gotovo znali nagraditi tudi 
davkoplačevalci oziroma volivci leta 2010.

PK CELULOZAR KRŠKO
Predsednica Vilma Jan Špiler

PREJELI SMO

Sramota sredi Krškega (3)

Vztrajali bomo, da bo mestu 
Krško vrnjen bazen

S pravilnim odgovorom na tokratno nagradno vprašanje Po-
savskega obzornika si lahko ogledate eno najuspešnejših 
predstav zadnjih let - 5moških.com, ki bo v sklopu poslovil-
ne turneje te predstave še zadnjič v naših krajih in sicer 14. 
februarja 2009 v Dvorani Hotela Toplice – Čatež. Izžreba-
li bomo 3 dobitnike, ki bodo prejeli po 2 vstopnici in morda 
s tem komu polepšali valentinovo. Tokratno nagradno vpra-
šanje se glasi:

Katerega leta je začel izhajati Posavski obzornik? 
(namig: odgovor boste našli v časopisu na strani 2) 

Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite 
najkasneje do petka, 30. januarja, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro 5moških«

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško 

Imena izžrebancev bomo objavili v naslednji številki. 

5MOŠKIH.COM

S Posavskim obzornikom na 5moških.com!
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T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

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

Nudimo vam:

Vabljeni!

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

“Izdelava talismanov po naročilu” 
(ljubezen,posel,zdravje,denar,zaščita...)

VEDEŽEVANJE
-  Eksorcizem (izganjanje zlih sil)
-  Čiščenje in zaščita vseh vrst prostorov 
 (hiša, stanovanje, lokal)

studiohermit@gmail.com                   Tel.: 031 716 451 S
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Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem ter sosedom 
za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala župniku, 
pevcem in pogrebni službi za lepo opravljen obred, še 
posebej pa se zahvaljujemo Cvetličarni Kerin za lepo 
pripravljeno žalno dekoracijo. 

Vsi njeni

MARIJA LEVIČAR

ZAHVALA

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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Prodam komunalno opremljeno 
gradbeno parcelo v izmeri 820 
m2, v neposredni bližini Brežic. 
Tel.: 041 392 709

Prodam parcelo 8 arov, s sta-
ro zidanico v okolici Senovega. 
Tel.: 041 989 135

Prodam stanovanje v Krškem 
na Aškerčevi 2, v izmeri 75 m2. 
Tel.: 031 245 477

Prodam zazidljivo parcelo v Ka-
pelah v izmeri 10 arov, ob glavni 
cesti. Tel.: 031 710 276

Prodam hišo, 190 m2 s pomožni-
ma prostoroma 40 m2 in 50 ari 
sadovnjaka in vrta, v okolici Ka-
pel, možna tudi menjava. 
Tel.: 051 638 731

Prodam ometni kamen, 50m3, 
cena 100 €, ter avto Clio, l. 
1993, solidno ohranjen, cena 
500 €. Tel.: 040 274 855

Prodam ohranjen traktor Štore 
504, l. 1984, reg. do 21.4.2009, 
cena 6.200 €. Tel.: 031 515 710

Prodam nahrbtno škropilnico 
Stihl 17SG, kot nova. 
Tel.: 070 310 933

Prodam kostanjevo kolje za vi-
nograd, dolžina 2 m. 
Tel.: 041 589 757

Prodam 9 m kovinske ograje za 
balkon, malo rabljena, ugodna 
cena. Tel.: 041 903 120

Prodam polavtomatsko stružni-
co za les, hidravljični pomik, 
tip Hempel, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 369 237

Prodam kovinski trofazni cirku-
lar na kolesih moči 4,5 KM in 150 
kock sena po 2 €, menjam za 
BCS kosilnico. Tel.: 041 552 915

Prodam dvokrilna garažna vrata 
z osvetlitvijo, v izmeri 225 x 200 
cm, cena 50 €. 
Tel.: 031 760 575

Prodam kole za vinograd, belo 
in rdeče vino, prašiča, težkega 
150 kg, krmo in otavo v kockah. 
Tel.: 031 397 434

Prodam motokultivator Goldoni 
dizel, 10 KM, snežno rolbo, mul-
čar Ino-kladivar in plug za sneg. 
Tel.: 041 755 555

Prodam el. motor Rade Končar, 
220/380V, 2,2KW, 1380 U/min, 
nerabljen, cena 130 €. 
Tel.: 041 328 062

Prodam rabljeno strešno kritino 
Kikinda, model 272, na strehi je 
18 let, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 9258

Prodam vhodna vrata za hišo, 
luksiran aluminij s toplotnim 
mostičkom v izmeri 95 x 205. 
Tel.: 041 334 312

Prodam kostanjeve kole, dolži-
na 2 m, ročno izdelane. 
Tel.: 031 771 448

Prodam dvoredni sejalnik za ko-
ruzo, v brezhibnem stanju, ra-
bljen, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 753 225

Prodam rotacijsko kosilnico in 
zgrabljalnik. Tel.: 041 382 312 

Prodam več košev razne veliko-
sti, narejene iz kostanjevih vi-
ter, ugodno. Tel.: 041 972 897

Prodam strešno kritino Vesna s 
slemenjaki in krajniki, cca. 950 
m2, ugodno. Tel.: 051 389 362

Prodam gume za traktor Zetor 
5245, prve so s platišči 9,5/24, 
zadnje 14,9/28, imajo še okoli 
polovico profila, ugodno. 
Tel.: 051 672 581

Prodam kosilnico Gorenje Muta, 
motor Lombardini, nov, z grebe-
nom in frezo, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 369 663

Prodam radiatorje Aklimat, viši-
na 500 mm, bele barve, 3 koma-
di z nosilci in ventili, kot novi, 
simbolična cena. 
Tel.: 07 477 8214

Prodam tehtnico na skalo, 500 
kg, z ograjo. Tel.: 041 581 488

Prodam več metrov balkonske 
ograje iz masivnega, lepo obli-
kovanega lesa z vgrajenimi ko-
riti za rože ter nosilno konstruk-
cijo. Tel.: 051 499 765

Prodam glavo kompresorja, 2 ci-
lindra, prva petletka, nerabljen, 
cena 130 €. Tel.: 041 328 062

Prodam oves, primeren za se-
tev ali krmo. Tel.: 031 519 566

Prodam ruženo koruzo, cca. 
500 kg, cena 0,25 €. 
Tel.: 031 688 859

Prodam 120 komadov suhega 
sena v kockah. Tel.: 041 288 316

Prodam bale silaže, 1. košnja, 
letnik 2008, okolica Radeč, cena 
25 €/kom. Tel.: 041 478 809

Prodam čudovitega malega, be-
lega maine coon, odličnih star-
šev, 2 x cepljen, le prijaznim 
ljudem. Tel.: 040 323 097 

Prodam seno in otavo, bio, ba-
lirano v kocke, možna dostava. 
Tel.: 040 681 971

Prodam nasekana mešana drva, 
cena 45 €/m3. Tel.: 031 585 245

Prodam seno in otavo, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 255 556

Prodam brikete za ogrevanje, 
ugodno. Tel.: 041 614 793

Prodam bukova drva, razžagana 
na 30 cm ter razsekana, možna 
je dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam srnjakove rogove na 
okrasnih podstavkih, cena 40 
€/kos, in fazana na podstavku, 
cena 100 €. Tel.: 031 571 438

Prodam prašiča za zakol 130 
kg in več komadov za nadaljno 
rejo. Tel.:041 678 215

Prodam žrebičko, staro 7 me-
secev, zelo lepa pasma norik za 
nadaljno rejo. Tel.: 041 377 870

Prodam prašiče, težke od 80 do 
90 kg. Tel.: 031 741 437

Prodam kozla, starega 3 leta, 
cena 70 €. Tel.: 041 935 681

Prodam srna pinč, mini samič-
ka, čistokrvna, brez dokumen-
tov, simbolična cena, in 300 l 
rdečega vina, cena 0,70 €/l. 
Tel.: 07 496 4109

Prodam teličko simentalko za 
nadaljno rejo, staro 4 mese-
ce, od odlične mlekarice, težko 
190–200 kg, cena 550 €. 
Tel.: 07 492 0189

Prodam bikca simentalca, tež-
kega nad 200 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 497 8284

Prodam 130 kg prašiča. Tel.: 
07 496 7169 (v večernih urah)

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 9 tednov, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 1593

Prodam svinjo, težko okrog 150 
kg, hranjeno z domačo hrano. 
Tel.: 07 495 6318

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, hranjen z domačo hrano, 
možen zakol na domu. 
Tel.: 031 622 566

Prodam ovna za zakol ali rejo, 
vino chardonnay in rdeče vino. 
Tel.: 041 549 680 

IŠČEMO
področnega  vodjo - 

komercialista,
zaželjena gradbena 

ali ekonomska stroka. 

Za svetovanje, meritve, prodajo strešnih 
kritin, z del. mestom v Brežicah.
Pisne ponudbe:
Hosekra d.o.o., Kolodvorska ul.37e, 
2310 Slov. Bistrica, 
Tel.: 041 745 460 - Boštjan

www.hosekra.si

Srce se je ustavilo,
tvoj dih je zastal,

draga mama, spomin nate 
bo v naših srcih vedno ostal.

V 98. letu starosti je umrla naša draga 
sestra, mama, stara mama, 
pra in pra-prastara mama

Prodam gradbeno parcelo 2.400 
m2 v Šentlenartu, blizu Tuš cen-
tra Brežice. Tel.: 041 703 465

Prodam Mercedes C 280 auto-
matik, črn, 1. lastnik, l. 1994, 
lepo ohranjen, prev. 120.000 km, 
cena 3000 €. Tel.: 031 524 204

Prodam Ford Fiesta Flair, l. 
1996, reg. do 10/09. 
Tel.: 07 496 1743

Prodam Daewoo Nexia 1.5, l. 
1998, odlično ohranjen, zimske 
gume, nov akumulator, vinjeta, 
zlate barve. Tel.: 031 803 599

Prodam Audi A3 1.9 TDI, l. 2003, 
črne barve, 5 vrat, vsa oprema, 
prev. 130.000 km, odličen. 
Tel.: 051 306 294

Prodam Alfa Romeo 166 JTD, l. 
2003, vsa oprema, opravljen ve-
liki servis, servisna knjiga. 
Tel.: 031 333 048

Prodam dostavno vozilo Hyun-
dai 100, 1. lastnik, l. 1996, prev. 
100.000 km, temno zelen, cena 
1.400 €. Tel.: 031 524 204

Prodam Opel Tigra 1.4 16 V, l. 
1999, prev. 124.800 km, srebr-
ne barve, ABS, klima, el. pomik 
stekel, daljinsko centralno za-
klepanje, cena 3.600 €. 
Tel.: 070 827 840

Prodam Clio Fidji 10/1997, 3 
vrata, bel, prev. 135.000 km, 
centralno zaklepanje, alu plati-
šča, zimske gume. 
Tel.: 070 317 905

Prodam VW Passat 1.9 TDI, l. 
2002, v odličnem stanju, vsa 
oprema, modre barve, prev. 
146.000 km, ugodno. 
Tel.: 041 722 836

Prodam Ford Mondeo 1.8, 16V, 
l. 1995, neregistriran, v voznem 
stanju, ABS, klima, ugodno. 
Tel.: 051 471 174

Prodam Nissan Micro 1.0, l. 
1996, 1.lastnik, lepo ohranjeno, 
cena po dogovu. 
Tel.: 031 429 840

Prodam nov scooter Malagutti 
F10 JET line, 49 ccm, enovaljni, 
dvotaktni motor, mat črne bar-
ve, zelo lep. Tel.: 051 341 630

Prodam moped, 4 prestave, l. 
1982, rdeč, v originalu, brezhiben, 
cena 180 €. Tel.: 07 498 7209

Prodam moško kolo Dauglas 
in žensko kolo Esperia, dobro 
ohranjeni, oba v barvi bronze in 
z nekaj opreme, cena 220 € za 
oba. Tel.: 031 316 166

Prodam kompresor 100 l, nov, 
zapakiran, 8 bar, 250 l/min, mo-
tor 1850 W, po zelo ugodni ceni. 
Tel.: 031 815 236

Prodam varilni aparat, transfor-
matorski 150A, 220V, ugodna cena. 
Tel.: 031 554 098 (po 14. uri)

Prodam 2 okni, 1,10m x 1,10m 
z roletami in žaluzijami, ugodna 
cena. Tel.: 040 227 590

Prodam kostanjevo kalano kolje 
za vinograd, cena 1,10 €/2m, 
ter 1,70 €/ 3m. 
Tel.: 07 496 2738

Prodam peč na kurilno olje, 
znamka Ferroli 03, cisterna 
1500 l in gorilec Hansa, malo ra-
bljeno, cena 700 €. 
Tel.: 041 391 617 
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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 22. januarjem in 4.  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:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridr-

Četrtek, 22. 1.
ob 17.00 v izposojevališču Knjižnice Sevnica v Krmelju: 
pravljična urica
ob 19.00 v galeriji gradu Sevnica: odprtje razstave kipar-
skih del Slavena Štanbuka in slik Nene Bedek

Petek, 23. 1.
ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Mutatika - intermedijski 
performans, ob 21.00: večer animiranega filma
ob 20.00 v klubu MC Brežice: mednarodni kulturni večer - 
Madžarska

Sobota, 24. 1.
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – papirnate mar-
jetice
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj - presenečenje v hiši – 
pajki ali ribe
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 10.00 v Bivaku Senovo: družinska delavnica s keramiko
ob 10.00 v SMC Sevnica: Don Boskovi dnevi – ustvarjalna 
delavnica, ob 13.00: turnir v ulični košarki
ob 15.00 na Športno skakalnem centru Spodnje Dule: tek-
movanje v smučarskih skokih za pokal ŠD Gora
ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: gledališka predsta-
va „Strogo zaupno“ v izvedbi gledališke skupine KD Stane 
Kerin Podbočje
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: Duohtar pod mus! - bur-
ka s petjem in streljanjem po Molierovih motivih
ob 20.00 v klubu MC Brežice: metal koncert – Septic Scum, 
The Scourge in Ambasador of sifilis
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): koncert skupin Icarus 
Down in Spill of Ink 

Nedelja, 25. 1.
ob 6.00 s parkirišča pri restavraciji Štefanič v Brežicah: 
zimska tura na Uršljo goro
ob 10.00 v SMC Sevnica: Don Boskovi dnevi – mladinska sve-
ta maša s presenečenjem 

Torek, 27. 1.
ob 17.00 v igralnici MC Brežice: pravljična urica
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•
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•

•
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•

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

ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: gledališka predstava 
za otroke od 4 let dalje „Zlata ladja“
ob 19.00 v klubu KD Krško: dokumentarni film „Zeitge-
ist Addendum“

Četrtek, 29. 1.
ob 18.00 v MC Sevnica: Šola za starše - predavanje Sonje 
Bobek - Simončič „Biti priden“
ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Vin-
ka Šeška „Islandija“

Petek, 30. 1.
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 18.00 v OŠ Raka: nagradni kviz „Pokaži, kaj znaš“
ob 19.30 v Knjižnici Brežice: gledališka predstava Gregor-
ja Čušina „Pešec“

Sobota, 31. 1.
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – izdelava kitaj-
skih lampijonov
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – ustvarjalnica gline s 
Špelo Čepin
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 10.00 v spodnji dvorani gasilskega doma Sevnica: Don 
Boskovi dnevi – odprto prvenstvo Sevnice v namiznem ho-
keju
ob 17.00 v gasilskem domu v Dolenji vasi: 2. ocvirkijada
ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu – 
samo za punce!
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 v SMC Sevnica: 9. Don Boskov turnir – zračni ho-
kej, pikado in namizni tenis
ob 20.00 v klubu MC Brežice: mednarodni kulturni večer 
– Danska
ob 20.00 v klubu KD Krško: funky-soul jazz koncert Igor 
Lumpert Group

Torek, 3. 2.
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predstava za otroke 
„Mizica, pogrni se“

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Prodam kobilo mešanko, staro 8 
let, je mirna in primerna za vsa-
kogar, breja 8 mesecev, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 184 514

Prodam svinjo, težko okoli 200 
kg. Tel.: 031 306 136

Prodam svinje, težke od 250 do 
350 kg, cena 1,30 €, in krmo, 
slamo v okroglih balah. 
Tel.: 031 834 173

Prodam odojke in prašiča, tež-
kega 120 kg. Tel.: 040 538 496

Prodam barvne kanarčke. 
Tel.: 041 228 340

Prodam teličko sivko, staro 3 
mesece, odlična za nadaljno 
rejo. Tel.: 07 497 5309

Prodam kunce za zakol in faza-
ne, več pasem. 
Tel.: 07 497 5320

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, hranjenega z domačo kuha-
no hrano, možen zakol. 
Tel.: 07 497 5297

Prodam kravo z bikcem, prva 
telitev. Tel.: 051 813 563

Prodam 4 prašiče, težke od 80 
do 100 kg, in enega nad 200 kg, 
cena po dogovoru, možen zakol 
tudi na domu. Tel.: 07 496 9016

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, mesnate pasme, ugodno. 
Tel.: 07 495 6073

Prodam pujske, odojke, kra-
ve simentalke, po izbiri lesene 
sode in motorno žago. 
Tel.: 031 768 569

Prodam slivovko po 4 €/liter. 
Tel.: 03 568 4427

Prodam odličen cviček. 
Tel.: 041 542 258

Prodam kvalitetno mlado vino, 
rdeče in belo, bizeljsko sremiški 
okoliš, večja količina, po ugodni 
ceni. Tel.: 041 643 972

Prodam belo in rdeče vino, cena 
0,90 €/liter. Tel.: 07 495 1577

Prodam rdeče vino, sremičan, 
dobitnik medalje in belo vino, 
laški rizling, cena 1€/liter, oko-
lica Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče vino vrhunske 
kvalitete. Tel.: 051 202 133

Prodam zelo kvalitetno vino 
modra frankinja, mešano rdeče 
in mešano belo, večje količine 
pripeljem na dom. 
Tel.: 031 308 187

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

Prodam rdeče vino, mešano, 
cena 1 €/liter, in sadjevec, cena 
4,5 €/liter. Tel.: 031 297 579

Prodam domače ocvirke in mast 
ter kakovostno vino cviček. 
Tel.: 07 497 5190

Prodam mešano rdeče vino in 
belo ali menjam za kostanjevo 
kolje. Tel.: 041 704 230

Prodam vino letnik 2008, belo 
in rdeče (rizling, pinot, muškat 
in frankinjo mešano), cena 1 €/
liter, večje količine pripeljem 
na dom. Tel.: 041 720 308

Prodam rdeče vino bizeljčan in 
starine - lesene brane, telege, 
mlatilnico za žito, vejevko, ši-
valni stroj, vse staro od 60 do 
200 let. Tel.: 041 439 908

Prodam vino modra frankinja, 
mešano rdeče, mešano belo, bi-
zeljsko sremiški okoliš, ter ja-
bolčni kis, pripeljem tudi na 
dom. Tel.: 031 858 594

Prodam rdeče vino cviček, zelo 
ugodno. Tel.: 031 591 379

Prodam masivno mizo za jedil-
nico, temen les, starinski videz, 
190x78x90 s pripadajočimi stoli, 
4 kom, cena 400 €. 
Tel.: 041 832 661 

Prodam belo in rdeče vino, cena 
1 €/liter, popust na večjo količi-
no. Tel.: 041 813 074

Prodam kvaliteten cviček, cena 
1 €/liter. Tel.: 041 591 718

Prodam vino, rdeče 0,80 €/l, in 
domače žganje sadjevec, cena 
3 €/liter. Tel.: 07 497 7455

Prodam cviček letnik 2008, cena 
1 €/liter,okolica Brežic, možna 
dostava. Tel.: 031 603 985

Prodam zelo kvalitetno vino, 
200 l belega in 200 l rdečega, 
ali menjam za prašiča, drva ali 
hlevski gnoj, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 6473

Prodam maturantsko obleko, 
številka 38, rjave barve, lepo 
ohranjena, model 2007. 
Tel.: 031 878 897

Prodam daljši rjav plašč (ovčka) 
s kapuco, številka 38/40, ugo-
dno. Tel.: 041 990 844

Prodam krzneno dolgodlako ja-
kno, številka 40, nikoli nošena. 
Tel.: 070 304 094

Prodam ženski zimski plašč, 
dolg, bež barve, zelo lepo ohra-
njen, številka 40, cena 50 € in 
unikatne svilene šale, cena 35 
€/kos. Tel.:031 794 349

Prodam smuči, otroške in od-
rasle, palice, vezi in smučarske 
čevlje. Tel.: 041 620 219

Prodam otroški voziček Peg pe-
rego, previjalno mizo in otroška 
oblačila, vse zelo dobro ohra-
njeno. Tel.: 041 356 999

Prodam novo pisalno mizo in 
kotno računalniško mizo, zelo 
ugodno. Tel.: 040 796 143

Prodam 2 češnjevi komodi, lepo 
izdelani in odlično ohranjeni, 
mere 113x95x40 in 150x95x40, 
vsaka 100 €. Tel.: 041 832 661

Prodam spalnico z ležiščem, te-
mne barve, omare z ogledali za 
simbolično ceno. Tel.: 041 986 288

Prodam hladilnik za osebni avto 
Rover, serije 400, 414, 416, ra-
bljen, v dobrem stanju. 
Tel.: 041 840 394

Prodam starejši šivalni stroj 
Singer, original nemški na nožni 
pogon, možna preureditev na 
motor. Tel.: 03 568 8365

Prodam pralni stroj Gorenje, 
star 5 let, brezhiben, cena 105 
€, kosilnico Gaspardo 2,1 m, 
pajek obračalnik 4 m, vse odlič-
no ohranjeno, ugodno. 
Tel.: 041 989 135

Prodam nerabljen zamrzoval-
nik Gorenje, cena 50 €, in do-
bro ohranjen sokovnik, cena 20 
€. Tel.: 031 648 056

Prodam lepo ohranjeno omaro za 
dnevno sobo. Tel.: 041 383 318 

Prodam dobro ohranjeno kuhi-
njo Svea, bele barve, s pomi-
valnim strojem in štedilnikom 
ter zamrzovalnikom in šankom. 
Tel.: 041 697 770

Prodam brezhiben hladilnik, 
120 l, cena 50 €, ali menjam za 
meso in koline, Krško. 
Tel.: 031 797 448

Prodam kovinsko bolniško po-
steljo z jogijem in trapecom, 
kot nova, po polovični ceni. 
Tel.: 041 521 375

Prodam klavirsko harmoniko Fi-
roti, 120 basna, registri 9+3, 
zelo lepa, ali menjam za drva 
ali drugo. Tel.: 040 908 261

Prodam ribiško palico in ostalo 
ribiško opremo, vse skupaj 150 
€. Tel.: 031 211 320

Prodam rabljen pralni stroj, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 786 378

Prodam posteljnino Playboy, 
vzorec leopard, vel. 70x90/
140x200, nova, cena 25 €. 
Tel.: 031 413 519

Prodam novo diatonično harmo-
niko štajerko, c, f, b, ugodno. 
Tel.: 07 492 7234

Kupim ohranjeno avto prikolico. 
Tel.: 040 819 203 (SMS sporočila)

Kupim manjšo kmetijo oziro-
ma zemljišče do 2 ha za posta-
vitev čebelnjaka, okolica Sevni-
ce. Tel.: 040 567 144

Kupim droben krompir za krmo 
prašičev. Tel.: 07 496 7697 (zvečer)

Kupim komplet ključavnic ali 
vsaj volansko za Ford Escort 
1.6i, 16v, letnik 1995. 
Tel.: 040 775 335

Kupim slovenske razglednice, 
dopisnice in knjige. 
Tel.: 041 712 977

Kupim kosilnico BCS 715 z mo-
torjem Al 290, 8KM, lahko tudi v 
okvari. Tel.: 031 775 684

Kupim traktor Univerzal, Ursus 
ali Fiat. Tel.: 040 309 402

Kupim kabino za traktor Univer-
zal 530 ali 550 in prodam varno-
stni lok atestiran za Univerzal. 
Tel.: 041 621 362

Prosim, če kdo podari mamici z 
dvema otrokoma sedežno garni-
turo, trosed. Hvala. 
Tel.: 051 299 254

Oddam večjo količino pustnih 
kostumov, vrtcem, šolam ali 
društvom, brezplačno. 
Tel.: 070 634 004

Oddam enosobno stanovanje za 
daljše obdobje na Maistrovi uli-
ci v Brežicah, stanovanje je po-
polnoma opremljeno. 
Tel.: 041 586 353

Prosim, če mi kdo podari sta-
ro laneno platno ali stare vzor-
ce za vezenje, saj zelo rada ve-
zem. Hvala. Tel.: 031 555 063

Prosim, če mi kdo podari trajno 
žarečo peč na drva, rabljeno in 
manjši hladilnik. Hvala. 
Tel.: 031 643 409

Najamem večje stanovanje v 
Brežicah ali Krškem. 
Tel.: 040 460 633

Podarim trosed, tudi ležišče, 
prodam pa bezgovo, višnjevo, 
borovničevo in orehovo žganje. 
Tel.: 031 552 797

Podarim pomivalno korito, ner-
javeče, vel. 80x43 cm, dvojno. 
Tel.: 041 328 062

Oddam v najem vinograd s 350 
trsi na Velikem Kamnu pri Ko-
privnici. Tel.: 041 964 988

Iščem enosobno stanovanje v 
Krškem ali okolici. 
Tel.: 040 243 756

Stiki: 48-letni moški bi rad spo-
znal žensko staro od 45 do 55 
let, da pride k meni domov, Bre-
žice. Tel.: 041 887 130 

Stiki: 31-letni fant želi spoznati 
punco ali mamico za prijateljstvo 
in druženje, ob iskrici možna re-
sna zveza. Tel.: 051 702 513

Stiki: sem fant, 45 let, po tej 
poti bi želel spoznati dekle ali 
mamico, lahko tudi vdovo, staro 
od 40 do 48 let iz Brežic ali Kr-
škega. Tel.: 041 569 184

Naši bralci 
komentirajo

tudi na www.posavje.info:

sem mislila da bojo ruši-
li tako ko so kaplanovo hišo 
in valvasorjevo, mene bi za-

nimalo tudi lokalno zgo-
dovino glede te hiše ka-

planove pa valvasorjevo
***

preberite si razpravo Bori-
sa golca v zborniku Janez 

Vajkard Valvasor in Krško, 
ki je izšel lansko leto (verje-

tno je na voljo v knjižnici)

Nadia in Zgodovi-
nar o Arheoloških naj-

diščih v Posavju



Posavski obzornik - leto XIII, številka 2, četrtek, 22. 1. 200924 ZADNJA STRAN

N A R O Č I L N I C A
za knjige iz založbe Neviodunum

Priimek in ime /podjetje  ___________________________________________________

naslov  ___________________________________________________________________

davčna številka (za pravne osebe) ______________________________ tel.:  ________

nepreklicno naročam(o) naslednje knjige Založbe Neviodunum:

___ komplet(ov) slikanic BRINOVE ZGODBE  36,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ALEKS AFRIKA po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ZAJEC KAROL po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN POSKOČNI JAN po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Jarkovič S. - ZAJTRK SMEHLJAJEV po ceni  14,00 €
___ izvod(ov) zbornika ALMANAH OBČINE KRŠKO 2008 po ceni  11,00 €
___ komplet(ov) ALMANAHI OBČINE KRŠKO 2003 – 2007  33,40 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Kalčič M. M. - ZARJAVELA OD VSAKDANJOSTI  13,58 €
___ izvod(ov) knjige kratke proze Sadek U. - VRTILJAK po ceni  16,30 €
___ izvod(ov) Tomažič F. - JUGOSLOVANSKI DIRT TRACK IN SPEEDWAY  25,00 €
___ izvod (ov) Mavsar S. - SPEEDWAY V KRŠKEM (dvojezično) po ceni  27,17 €

Knjige KRŠKO in KRČANI, KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH in FANFARE so razprodane!

Knjige bom(o) plačal(i): a) v 15 dneh po prejemu računa, b) po povzetju

Datum:  ________________________  Podpis  ______________________________

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, ali po faxu: 07 49 05 781. Knjige lahko naročite po elektronski pošti na na-
slov marketing@posavje.info. Prevzamete ali kupite jih lahko tudi osebno, na sedežu 
Zavoda Neviodunum v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City).

Ideja za darilo!

Knjige iz založbe 
Neviodunum

Posavska založba NEVIODUNUM nadaljuje s svojim kulturnim poslanstvom, 
v katerem je na pomembnem mestu afirmacija izvirnih literarnih del in nji-
hovih avtorjev iz Posavja, saj si tudi knjige iz Posavja zaslužijo pot do šir-
šega kroga bralcev. 

Bilo je letos poleti. Eden izmed posavskih 
rojakov, ki živi v Kanadi, se je srečal z 

enim izmed posavskih županov, ki mu je hi-
tel razlagati, kaj vse so zadnja leta postorili 
v občini in kakšne načrte imajo za prihodnost. 
Rojak pa je župana kmalu ustavil in dejal, da 
je vse to zelo pohvalno, a da je o vsem tem 
kar precej na tekočem. Kako pa to, je začu-
deno vprašal župan. Ja, saj dobivam Posavski 
obzornik in vse od prve do zadnje strani pre-
čitam, se je glasil odgovor.

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________ ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 15 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 30 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v roku 15 dneh po pre-
jemu računa.
Podpis naročnika:

Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 8270 Kr-
ško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavje.info.

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

 tudi v svoje podjetje, društvo, klub ali ga 
podarite svojim rojakom in prijateljem!

ZA BREZSKRBNE 
ZIMSKE DNI.

Ponudba velja od 15. 1. do 11. 2. 2009 oz. do prodaje zalog.

Nosilec smuči Carv
magnetni, za en par slalom, 
carving ali tekaških smuči

29,90 EUR

Zaščita 
vetrobranskega stekla
alu, proti zmrzovanju; 
dim.: 255 x 100 cm

3,90 EUR

Nakupi s kartico 
Mercator Pika
in določeno število zbranih pik,
vam lahko v določenem
bonitetnem obdobju prinesejo
dodatni 3 do 6 odstotni popust.

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolna slika.
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Tudi časopis je lahko darilo
In res, vse več naših rojakov v tujini, pa tudi 

sorodnikov in znancev, ki so po rodu iz Posav-
ja, prejema Posavski obzornik, ki jim pomeni 
dragoceno vez z rodnimi kraji. Časopis je si-
cer brezplačen, zato je potrebno zanj plačati 
le stroške pošiljanja. Če bi želeli, da prejema-
te najbolj brani časopis v Posavju vsak drugi če-
trtek, izpolnite priloženo naročilnico in nam jo 
pošljite po faxu ali pošti. Dovolj je tudi, če nas 
pokličete po telefonu in sporočite naslov preje-
mnika časopisa in naslov naročnika.


