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Letošnja zima še prav nič 
ne kaže, da bi se žele-
la posloviti, saj je v minu-
lih dneh s snegom pošteno 
prekrila dobršen del Slo-
venije, na Posavje pa pri 
tem – na srečo ali pa na 
žalost, kakor vam je ljub-
še – bolj kot ne pozabila. V 
mrzlih zimskih dneh pa po-
leg ljubiteljev snežnih ra-
dosti na svoj račun pridejo 
tudi navdušenci nad pleza-
njem po zaledenelih slapo-
vih. Najznamenitejši daleč 
naokoli so tisti na Bohor-
ju, ki vse leto privabljajo 
ljubitelje naravnih lepot, v 
posebej mrzlih zimah, ka-
kršna je bila nekaj časa le-
tošnja, pa zamrznejo in 
postanejo izziv za plezalce 
Posavskega alpinističnega 
kluba. O tem, kako so se v 
januarskem mrazu spopa-
dli z ledenimi strminami 
pod Bohorjem, pa več v re-
portaži Nejca Pozveka na 
zadnji strani časopisa.

Možnost preselitve je Zasapu 
zagotovljena v lani sprejeti 
Uredbi o državnem prostor-
skem načrtu za letališče Cer-
klje ob Krki. „Za reševanje 
problematike naselja Zasap 
je na voljo nekaj možnosti, in 
sicer: odkup nepremičnine in 
zemljišča s strani Ministrstva 
za obrambo brez preselitve 
na nadomestno lokacijo, za-
menjava nepremičnine in ze-
mljišča za prosta stanovanja 
Ministrstva za obrambo v Bre-
žicah ali odkup nepremičnin s 
ponudbo nadomestne lokaci-
je v KS Cerklje,“ o možnostih, 
ki jih imajo na voljo v Zasa-
pu, pravijo na Ministrstvu za 
obrambo ter zagotavljajo, da 
bodo pri tem poskušali v naj-
večji možni meri upošteva-
ti interese krajanov Zasapa. 
Predstavniki Občine Brežice 
so še pred sprejemom ome-
njene uredbe opravili razgo-
vore z 22 družinami v Zasapu. 
Kot pravi vodja Oddelka za 

Selitev	v	novi	Zasap	nič	
prej	kot	čez	tri	leta
ZASAP – Prebivalci Zasapa, majhne vasice tik ob ograji cerkljanskega letali-
šča, bodo po desetletjih življenja v včasih nevzdržnem hrupu vojaških letal 
in helikopterjev kot kaže končno imeli možnost preselitve na življenju bolj 
prijazno lokacijo. Občina Brežice je v spremembah prostorskega plana, ki so 
v fazi sprejemanja, za njihovo novo bivališče rezervirala le dober kilometer 
oddaljeno lokacijo tik ob cesti, ki iz Cerkelj ob Krki vodi v Gazice. Tam naj bi 
po letu 2011, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji, nastal novi Zasap.

prostorsko načrtovanje in ra-
zvoj Branko Blaževič, jih je 
večina izrazila željo po prese-
litvi, vendar to še ne pomeni 
obvezujoče odločitve. 

Pri pripravi nadomestne lo-
kacije za morebitno preseli-
tev mora Občina Brežice pri-
praviti in sprejeti ustrezne 

prostorske akte. Občina tako 
že pripravlja spremembo na-
menske rabe zemljišč ob ce-
sti Cerklje ob Krki – Gazice, 
sledila bo priprava idejne re-
šitve nadomestnega naselja 
ter občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (po do-
mače zazidalnega načrta), 

Prebivalci Zasapa se bodo lahko izselili iz neposredne 
bližine vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Plezanje	po	
zaledenelih	
bohorskih	
slapovih	

že od 15. decembra 1997

POGOVOR Z IVANO 
VATOVEC

Kultura,
str. 10

»Takrat sem po vasi 
iskala knjige, da 
sem jih prebirala«

KRŠKO - Rezultati najnovejše Nacionalne raziskave branosti ti-
skanih medijev so pokazali, da se trend upadanja branosti ti-
skanih medijev v Sloveniji nadaljuje. Za uredništvo pa tudi ogla-
ševalce in druge poslovne partnerje Posavskega obzornika pa je 
poročilo o branosti 150 slovenskih medijev prineslo dobro no-
vico, saj se je po ugotovitvah raziskave dosedanjim bralkam in 
bralcem pridružilo še 1000 novih.

Prvič se je Posavski obzornik (kot prvi in doslej edini posavski tiska-
ni medij) uspel uvrstiti v to raziskavo v prvi polovici leta 2005, ko 
so takrat še revijalni obliki medija zabeležili 18.000 bralk in bral-
cev.  S prehodom v časopisno izvedbo in s povišanjem naklade se je 
njegov doseg skoraj podvojil in je v letu 2006 znašal 30.000 bralk 
in bralcev, nato pa mu je ob skoraj enaki nakladi branost narašča-
la, tako da je ob koncu leta 2007 dosegla 42.000, konec leta 2008 
pa že 43.000 bralk in bralcev. Če upoštevamo, da raziskava vsakič 
vključuje le prebivalce med 10. in 75. letom starosti, Posavski ob-
zornik bere kar 73 odstotkov prebivalcev v statistični regiji Spodnje 
Posavje, kar seveda več kot potrjuje, da smo najbolj bran tiskani 
medij v tem prostoru, pa tudi med ostalimi bi težko našli kakšnega 
s približno podobnim dosegom.

Ker se tudi v našem uredništvu zavedamo, da se bralci časopisov v 
veliki meri selijo na svetovni splet, smo že pred časom na informa-
tivnem portalu www.posavje.info omogočili, da lahko tam Posavski 
obzornik preberete že v sredo popoldne. Zavedamo se tudi, da časo-
pisu še marsikaj manjka, za kar pa bi morali povečati obseg, to pa 
je seveda povezano z denarjem. Ne gre namreč pozabiti, da sta tako 
časopis kot njegova dostava za bralce brezplačna. Seveda je zelo po-
membna podpora, ki jo z zakupom prostora za obveščanje o svojem 
delovanju časopisu nudijo posavske občine, vendar pa to predsta-
vlja le okoli 20 odstotkov vseh potrebnih prihodkov. Vse ostalo mo-
ramo pridobiti z oglasi in naročenimi vsebinami, kar ob konkuren-
ci zlasti televizije in drugih nacionalnih medijev lokalnemu mediju 
nikakor ni lahko. Toliko vrednejši je prispevek gospodarskih družb 
in podjetnikov, ki se zavedajo, da z objavami v Posavskem obzorni-
ku ne le dosežejo največji odziv, pač pa tudi pripomorejo h kvalite-
ti življenja v tem prostoru.

Samo upamo lahko, da s(m)o se v Posavju vendarle kaj naučili iz iz-
kušenj z mediji, ki so bili še nekaj let nazaj nepogrešljiv vir obve-
ščanja širokega kroga prebivalstva, zdaj pa so izginili z zemljevida 
Posavja ali pa so se pod pritiskom ekonomskih interesov in s po-
močjo medijskih jastrebov „prelevili“ v podružnice velikih bratov. 
Kljub pogostim grožnjam in poskusom diskreditacij v uredništvu Po-
savskega obzornika verjamemo, da bo ta lahko še naprej opravljal 
svoje poslanstvo politično neodvisnega regijskega časopisa, ki mu 
je največji adut prav visoka branost.
 Silvester Mavsar, odgovorni urednik

Odslej	tudi	Občina	Radeče
Že marca 2008 smo se v uredništvu odločili, da naš časopis pošilja-
mo tudi vsem gospodinjstvom v občini Radeče, saj smo bili prepri-
čani, da je ne le zaradi geografske bližine in medčloveških vezi, pač 
pa tudi vse bolj usklajenega načrtovanja prihodnjega razvoja, tam-
kajšnje prebivalce smiselno vključiti med naše bralce. Tokrat z zado-
voljstvom obveščamo, da je z današnjo številko steklo tudi formal-
no sodelovanje z Občino Radeče, ki bo odslej objavljala informacije 
o delu svoje občinske uprave in župana, pa tudi druge pomembne 
informacije na straneh Posavskega obzornika. To pa po drugi stra-
ni pomeni, da bo tudi iz krajev ob Savi in Sopoti v časopisu več no-
vic kot doslej, za kar se bomo trudili sami v uredništvu, vabimo pa 
tudi društva, klube in organizacije, da nam pošiljajo svoje napove-
di in poročila o (izvedenih) aktivnostih.

Posavski	obzornik
berejo	že	tri	četrtine	
Posavk	in	Posavcev
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Letošnji proračun je znatno 
višji od realiziranega v letu 
2008, ki je znašal 35 milijo-
nov evrov. Višji proračun so 
omogočile predvsem uspešne 
kandidature občine na razpi-
sih za državna evropska sred-
stva, s čimer bo v občinsko 
blagajno kapnilo kar 18 mi-
lijonov evrov transfernih pri-
hodkov. »Stanje proračuna je 
v dobri kondiciji in ni razlogov 
za preplah. Če pa bo prišlo do 
bistvenih sprememb v določe-
nih postavkah, bodo potrebne 
korekcije oziroma rebalans,« 
je obširno predstavitev prora-
čuna svetnikom zaključil žu-
pan Franc Bogovič.

»Morje« investicij 
Kar 37 milijonov evrov je v 
proračunu namenjenih inve-
sticijam, lani denimo 17,5 mi-
lijonov evrov. Občina Krško bo 
letos na področju gospodar-
ske infrastrukture nadaljevala 
celovito urejanje komunalne 
infrastrukture v krškopoljskih 
vaseh, pa aktivnosti, vezane 
na izgradnjo HE Krško in ob-
voznico mesta Krško, pripra-
vo državnega prostorskega 
načrta za medmestno pove-
zavo Krško - Brežice in izgra-
dnjo širokopasovnih povezav. 
Na področju družbenih dejav-
nosti velja izpostaviti zaklju-
ček izgradnje telovadnice pri 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, iz-
gradnjo vrtca na Raki in do-
graditev OŠ Leskovec pri Kr-

Soglasna	podpora	za	
rekorden	proračun
KRŠKO – Letošnji proračun občine Krško, ki ga je krški občinski svet brez glasu 
proti sprejel 22. januarja na 28. redni seji, je znova rekordno visok, saj na od-
hodkovni strani znaša 61,8 milijonov evrov, na prihodkovni strani pa 54,3 milijo-
ne evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 7,5 milijonov evrov bo občina pokrila s 
tremi milijoni evrov, ki so na njenem računu ostali iz lanskega leta, ter z zadolže-
vanjem v višini pet milijonov evrov. 

škem. Poskrbeli bodo tudi za 
prenovo gradu Rajhenburg in 
Valvasorjevega kompleksa v 
Krškem. Na področju gospo-
darskih dejavnosti pa vodstvo 
občine izpostavlja nadaljeva-
nje umeščanja investitorjev v 
poslovno cono Vrbina, upa pa 
tudi, da bo letos stekel naci-
onalni gospodarski projekt Fe-
niks, v sklopu katerega name-
ravajo graditi poslovne cone 
na Drnovem in v Veliki vasi in 
omogočiti začetek izgradnje 
laboratorijev in inštituta Fa-
kultete za energetiko v Vrbi-
ni. Pozornost bodo nameni-
li tudi stanovanjski gradnji in 
odkupu stanovanjskega pod-
jetja Rudar Senovo. Pred po-
trditvijo letošnjega proraču-
na so svetniki soglasno podprli 
tudi šest amandmajev k pro-
računu. Kot je povedal Bogo-
vič, so se na občini za izvedbo 
vseh letošnjih investicij tudi 
kadrovsko okrepili.

Kaj bo z bazenoM?
Čeprav proti predlogu prora-
čuna ni glasoval nihče, pa so 
svetniki kljub temu naniza-
li kar nekaj pripomb na naj-
pomembnejši dokument ob-
čine. Polona Urek je tako 
prebrala zahtevo osmih sve-
tnikov z območja KS mesta 
Krško za »čimprejšnjo izgra-
dnjo pokritega 50-metrske-
ga bazena za potrebe kraja-
nov na že potrjeni lokaciji v 
Krškem« ali pa – ob mnenju 

stroke, da gradnja na tej lo-
kaciji ni možna - na rezerv-
ni lokaciji. Svetniki namreč 
menijo, »da se izgradnja ba-
zena nerazumno odmika«. 
Poleg tega je Branko Janc 
pripomnil, da v proračunu ni 
predvidenih sredstev za ka-
pitalski odkup deleža v Ko-
staku Krško, s čimer bi obči-
na imela večinski delež v tem 
podjetju, kot je predlagal v 
razpravi ob osnutku proraču-
na. David Radej je bil kriti-
čen do višine sredstev, ki jih 
občina namenja za delovanje 
društev, Vilma Jan Špiler pa 
do porabe sredstev iz naslo-
va nadomestila zaradi ome-
jene rabe prostora na podro-
čju jedrskih objektov.

Poleg tega so svetniki na to-
kratni seji potrdili tudi letni 
program športa v občini Krško, 
sprejeli 2,2 milijona vreden 
letni plan razvoja in vzdrže-
vanja občinskih cest, potrdili 
pa tudi investicijski program 
»mladinsko turističnega kul-
turnega centra Krško«, h kate-
remu bo Občina Krško prispe-
vala milijon evrov. Soglašali 
so z dopolnitvijo odloka o za-
zidalnem načrtu Spodnji Grič 
II, ki omogoča izgradnjo nad-
streška na ploščadi pri urgen-
ci Zdravstvenega doma Krško, 
sejo pa zaključili z nekaj sta-
tutarnimi sklepi.
 
 Peter Pavlovič

Direktorica občinske uprave Melita Čopar, župan Franc Bogovič in tajnik občinskega 
sveta Tomaž Petan

Kot je ob uvodu v razpravo 
o spremembah prostorskega 
plana v občini povedal Bran-
ko Blaževič, vodja oddelka 
za prostorsko načrtovanje in 
razvoj, želijo s sprememba-
mi na številnih lokacijah v 
občini omogočiti razvoj tu-
rizma, intenzivnejšega kme-
tijstva ter raznih storitvenih 
in proizvodnih dejavnosti, s 
tem pa priti tudi do novih 
delovnih mest. Med drugim 
je predvideno tudi obmo-
čje za preselitev prebival-
cev vasi Zasap, ki se moraju 
umakniti širitvi letališča Cer-
klje ob Krki. Nekatere sve-
tnike, denimo Hrvoja Or-
šanića, Matjaža Pegama in 
Ivana Sušina, je zmotil na-
črtovan prostor za nov trgo-
vski center v Črncu, menili so 
namreč, da je trgovin v obči-
ni dovolj in da je škoda pro-
stora zanje. Oporekal jim je 
Jure Pezdirc, češ da konku-
rence ne gre omejevati in da 
naj o (ne)obstoju trgovin od-
ločajo kupci, pa tudi župan 
Ivan Molan je mnenja, da 
politika investitorjev ne sme 
odganjati.

Pestra razprava se je vnela 
tudi pri predlagani podražitvi 
vrtcev za starše v višini 3-6 
odstotkov, ki jo je predstavi-
la vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Anica Hribar. Ve-
čina svetniških skupin je po-

Vrtcev	(zaenkrat)	
niso	podražili
BREŽICE – Na prvi seji v letošnjem letu, sicer pa 17. redni v tem mandatu, ki 
je potekala 26. januarja, so brežiški občinski svetniki in svetnice skozi prvo 
branje pospremili spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine, gla-
sovanje o predlagani podražitvi vrtcev pa so po daljši razpravi prestavili na 
naslednjo sejo. Uvodoma so medse sprejeli novega člana – v svetniški skupi-
ni LDS je namreč pokojnega Jožeta Avšiča nadomestil Marijan Žibert z Jese-
nic na Dolenjskem. V Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
bo namesto Avšiča Vladimira Kežman.

dražitvi, sicer prvi po dveh 
letih, nasprotovala in meni-
la, da bi 50 tisoč evrov, koli-
kor bi znašala dodatna obre-
menitev za starše, lahko 
zagotovila občina, ki že tako 
za predšolsko varstvo nameni 
kar 2,7 milijona evrov letno. 
Matjaž Pegam je predlagal 
celo, naj bo občina Brežice 
prva v Sloveniji z brezplač-
nimi vrtci za vse otroke. Po 
krajšem premoru in posve-
tovanju so na predlog Uroša 
Škofa sprejeli sklep, da bodo 
o predlogu podražitve glaso-
vali na naslednji seji, med-
tem pa bo občinska uprava 
s problematiko pokrivanja 
stroškov vrtcev seznanila re-
sorno ministrstvo. „Ministr-

stvo določa normative, naj 
prevzame še finančne posle-
dice, ki iz tega izhajajo,“ je 
duh razprave povzel župan 
Ivan Molan. 

Zaradi uspešne prijave obči-
ne na razpisa šolskega in kul-
turnega ministrstva za obno-
vo kompleksa na Gubčevi 10a 
so potrdili tudi temu primer-
no prerazporeditev sredstev 
v občinskem proračunu, na 
koncu pa še nov statut Občine 
Brežice, po katerem krajevne 
skupnosti ne bodo več mogle 
imeti statusa delodajalcev in 
zaposlovati tajnikov, ampak 
le-ti lahko zaposleni le kot 
občinski uslužbenci. 
 Peter Pavlovič

Direktor občinske uprave Aleksander Denžič, župan Ivan 
Molan in tajnik občinskega sveta Rudi Volčanjšek

LJUBLJANA - Vlada je razrešila 
dosedanjega predsednika Nad-
zornega odbora za spremljanje 
skladov mag. Zvonka Zinraj-
ha, na njegovo mesto pa ime-
novala mag. Damjana Laha, 
dosedanjega v. d. generalnega 
sekretarja v Ministrstvu za no-
tranje zadeve. Lah je bil na za-
dnjih državnozborskih volitvah 
kandidat LDS za poslanca iz kr-
škega volilnega okraja. 

Damjan	Lah	na	
novem	položaju

ki je pogoj za parcelacijo, 
predvidoma v prvem trome-
sečju naslednjega leta. Nato 
bo na vrsti izdelava projek-
tne dokumentacije za komu-
nalno ureditev novega nase-
lja, predvidoma v maju 2011 
pa razpis in izgradnja komu-
nalne infrastrukture. „Glede 
na navedeni terminski načrt 
je zagotovitev nadomestne 
lokacije možno pričakovati 
predvidoma v treh letih, kar 
pa ne izključuje možnosti, da 
se izvedejo druge možnosti, 
v kolikor se bodo lastniki za 
to odločili. Na podlagi ponud-
be enega od lastnikov je na-
mreč ministrstvo že začelo s 
postopkom cenitve nepremič-
nine, ki jo bo v primeru, da se 
bo ministrstvo sporazumelo z 
lastnikom, odkupilo še v leto-
šnjem letu,“ so nam še odgo-

vorili z obrambnega ministr-
stva. Zemljišča, predvidena 
za preselitev, so sicer v lasti 
Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov, ki pa jih mora v skla-
du z lanskim sklepom vlade 
ob sprejemu DPN za letališče 
Cerklje ob Krki prenesti na 
Ministrstvo za obrambo.

Pa krajani Zasapa? Vse od 
lanskih razgovorov z obči-
narji čakajo, kaj se bo zgo-
dilo. „Dokler ne pride ceni-
lec in pove, koliko je vredno 
naše premoženje, se nima-
mo kaj pogovarjati. Potem 
bomo videli, ali si s tem de-
narjem lahko privoščimo pre-
selitev,“ pravi vaščan Franc 
Srpčič, ki je sicer skeptičen 
do realizacije dogovora o 
preselitvi. Negotovost, v ka-
teri živijo, se odraža tudi v 
tem, da ne vedo, ali naj ure-

jajo okolico hiš ali naj  poča-
kajo na preselitev, hiše pa je 
tako ali tako treba nepresta-
no vzdrževati. Njegova žena 
Marija, s katero tik ob ogra-
ji letališča živita že 44 let, 
pove, da je hrup helikopter-
jev v zadnjem času še pose-
bej moteč, saj krožijo ravno 
nad njihovimi strehami. Se-
veda je predvsem starejšim 
ljudem težko kar tako oditi 
nekam drugam, a druge izbi-
re, kot kaže, nimajo. „Tukaj 
ne bo za živeti. Zaradi hrupa 
se tresejo šipe, enkrat se bo 
vse porušilo,“ pravi, tisto o 
tresenju šip pa lahko potrdi 
spodaj podpisani, saj je he-
likopter ravno v času obiska 
pri Srpčičevih preletel hišo. 
A kot kaže, bodo morali hrup 
jeklenih ptic prenašati vsaj 
še nekaj let. 
 Peter Pavlovič

Selitev	v	novi	Zasap	nič	
prej	kot	čez	tri	leta

BREŽICE – Naslednji ponedeljek, 16. februarja, se bo prosto-
rih brežiške upravne enote znova sestal Odbor za hidroelek-
trarne na spodnji Savi. Poleg že ustaljenih poročil o poteku 
gradnje HE Blanca in HE Krško ter spremljajočih infrastruk-
turnih objektov je v skladu z dnevnim redom pričakovati, da 
bo več pozornosti ponovno namenjene pripravam na gradnjo 
četrte in pete elektrarne v verigi, HE Brežice in HE Mokrice. 
Tako bodo predstavniki Ministrstva za gospodarstvo ter Mini-
strstva za okolje in prostor članom odbora predstavili nove-
liran terminski plan za izdelavo državnega prostorskega na-
črta (DPN) za HE Brežice ter terminski plan za izdelavo DPN 
za HE Mokrice, govorili pa bodo tudi o „vroči temi“ zadnje 
seje odbora - sodelovanju Hrvaške v postopkih priprave ome-
njenih dveh dokumentov.  P.P. 

Odbor	spet	v	Brežicah
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Mladinski center Krško je na 
razpisu prejel 800.000 evrov, 
s katerimi bodo sofinancirali 
t.i. mladinsko-turistični kul-
turni center v nekdanjem 
domu Milke Kerin, kjer da-
nes deluje mladinski center. 
Za izvedbo 1,8 milijonov vre-
dne investicije bo preostali 
milijon evrov prispevala Ob-
čina Krško, po predvidenem 
terminskem planu pa bo pro-
jekt zaključen leta 2011. Za 
ureditev mladinskega hotela 
v nekdanjem domu letalcev 
na Gubčevi cesti v Brežicah 
bo ministrstvo prispevalo sla-
bih 800.000 tisoč evrov, celo-
tna investicija, ki naj bi bila 
zaključena še letos, pa bo sta-
la 1,2 milijona evrov. 

Občina Brežice je pred kratkim 
prejela tudi sklep Ministrstva 
za kulturo o odobritvi 930.000 
evrov sredstev za sofinancira-

Uspešni	na	razpisih	
LJUBLJANA, KRŠKO, BREŽICE - Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je 21. januarja z 
direktorji mladinskih centrov, ki so uspešno kandidirali na javnem razpisu, podpisal pogodbe 
za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo. Pogodbi sta z ministrom 
podpisali tudi direktorici MC Krško in Brežice Mirjana Klinec in Mateja Gerjevič, podpisa pa 
sta se udeležila tudi krška podžupanja Ana Somrak in brežiški župan Ivan Molan. 

nje projekta Mladinski kulturni 
center Brežice v bivšem domu 
JLA na Gubčevi 10a. Oba pro-
jekta skupaj predstavljata re-
vitalizacijo kompleksa vseh 
objektov na Gubčevi 10a s sku-
pnim imenom Mednarodno kro-
žišče. Po izvedbi investicije bo 
Mladinski kulturni center ponu-
jal glasbeno vadnico, klubsko 
dvorano, več multimedijskih 
učilnic in prostorov za kultur-

no produkcijo in sejno sobo. 
Največja novost bo prav goto-
vo obnovljena kulturna dvora-
na. Skupaj s ponudbo 66 ležišč 
mladinskega hotela bosta pro-
jekta, združena v Mednaro-
dnem krožišču, nudila odlične 
pogoje za mednarodne mladin-
ske projekte in projekte osta-
lih društev ter zainteresiranih 
v občini Brežice.
 P. Pavlovič

„S pridobitvijo teh prostorov 
bomo najhitreje prišli do pre-
potrebnih prostorov za pred-
šolske otroke, katerih vpis se 
je občutno povečal po lanski 
noveli zakona o brezplačnem 
varstvu za drugega in vse na-
slednje otroke. Največja te-
žava pri vpisu se je pokazala 
prav v vrtcu pri OŠ Leskovec 
pri Krškem, kjer je na čakalni 
listi čez 20 otrok. Pričakuje-
mo, da se bo v letošnjem letu 
ta trend vpisa še povečal,« 
pojasnjuje vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Jadran-
ka Gabrič. Skoraj pol milijo-
na evrov vredna investicija 
omogoča izgradnjo treh igral-
nic s pripadajočimi notranji-

V	nekdanjem	VDC-ju	bo	že	
jeseni	vrtec
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Zaradi velikega števila čakajočih otrok za vpis v vrtec pri OŠ Le-
skovec pri Krškem bo Občina Krško obnovila objekt nekdanjega Varstveno delovnega cen-
tra v Leskovcu, ki je konec lanskega leta prešel v njeno last. Trenutno je v pripravi pro-
jektna dokumentacija, z obnovo pa bomo predvidoma začeli še to pomlad. Načrtujejo, da 
bo objekt z novim šolskim letom pripravljen za predšolsko vzgojo približno 66 malčkov. 

mi površinami 
in zunanjim 
igriščem. Pro-
storsko stisko 
bo rešila tudi 
obnova ob-
stoječega vrt-
ca in novogra-
dnja vrtca pri 
OŠ Leskovec 
pri Krškem, 
ki se bo zače-
la leta 2010. 
Kakovostno 
izvajanje šol-
ske vzgoje pa bo omogočila 
dozidava in obnova nekaterih 
obstoječih prostorov za pouk 
v sami osnovni šoli, za kate-
ro občinska uprava že zaklju-

čuje projektno dokumentaci-
jo, kar pomeni, da bodo z deli 
začeli že v prvi polovici tega 
leta. Večina del bo potekala 
med šolskimi počitnicami. 

Svet KS Leskovec pri Krškem je bil izredno presenečen nad 
člankom, objavljenim na prvi strani prejšnje številke Ob-
zornika pod naslovom »Spor zaradi meje…« Glede uredi-
tve mej naselij je potrebno pojasniti, da je KS Leskovec 
pozval KS mesta Krško k sodelovanju pri sestavi skupnega 
predloga ureditve medkrajevnih mej, tudi zaradi proble-
matike poimenovanja ulic. Ker se predstavniki KS mesta 
Krško niso odzvali na naše vabilo oziroma so odgovorili, 
da bi se bilo o tem pogovarjati z nami neproduktivno, smo 
predlog sestavili sami in ga naslovili na občinske službe. 
V vednost pa smo predlog posredovali KS mesta Krško ter 
članom občinskega sveta, izvoljenim v KS Leskovec. Po-
udarjamo, da smo sestavili predlog in ne zahtevo, kot je 
bilo zapisano v članku.

Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem si že dolgo priza-
deva urediti meje svojih naselij, ki mejijo na KS mesta 
Krško. Tudi s strani občinskih služb smo bili pozvani, da 
rešimo nastalo problematiko. Pri tem ne želimo postavi-
ti »zidu« med krajevnima skupnostma, saj je po našem 
mnenju skupno delovanje in sodelovanje potrebno in nuj-
no. Zato bi želeli rešiti ta problem čim bolj razumno. To 
smo tudi zapisali v predlogu.

Kot obrazložitev smo navedli, da je velik problem Cesta 
krških žrtev, ki je zelo razvejana. Leta 2006 smo posla-
li na Geodetsko upravo pobudo za preimenovanje ulice. 
Vendar pa smo šele lansko leto dobili odgovor, da odsek 
od OŠ Leskovec do Merkurja, ki smo ga predlagali za pre-
imenovanje, poteka skozi 3 naselja (Leskovec pri Krškem, 
Krško in Žadovinek). Ker naselje Žadovinek nima uličnega 
sistema, ulice ne moremo preimenovati. Glavna rešitev 
bi bila ureditev mej naselij. Ulice bi želeli preimenova-
ti tudi na pobudo nekaterih podjetij, saj ima npr. polo-
vica ceste ime Žadovinek, druga polovica pa CKŽ. In ker 
je pred mestom Krško smerokaz za naselje Žadovinek, se 
pogosto zgodi, da jih poslovni partnerji iščejo po naselju. 
S tem pa nastane cel kup težav.

Naš osnovni namen je funkcionalna zaokrožitev »prostora« 
Leskovca, ki zgodovinsko že ves čas deluje enotno, ven-
dar je okrnjen z neodgovornimi posegi, brez ustreznih re-
šitev in utemeljitev.

Za prihodnost razmišljamo o ožjih in širših mestnih četr-
tih, kot npr. Krško, Videm , Grič, Leskovec… Zato predla-
gamo, da širši problematiki posvetimo skupaj z občino Kr-
ško dovolj pozornosti, da jo primerno rešimo.
 KS Leskovec pri Krškem

Spora	med	Leskovcem		
in	Krškim	NI!

Spoštovane gospe in spoštovani gospodje, 
prebivalci mesta Krško,

obveščamo vas, da smo odstranili bankomat SKB, ki je bil nameščen 
na Cesti krških žrtev 57 v Krškem. Za odstranitev smo se odločili po 
temeljitem premisleku in pretehtanju razlogov za in proti. Izračuni 
so namreč pokazali, da bankomat na tej lokaciji vsa leta svojega de-
lovanja ni izkazoval zahtevane minimalne donosnosti.

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da sta vam v Krškem na voljo dru-
ga dva bankomata SKB, in sicer v Trgovskem centru TA-BU na Ce-
sti krških žrtev 141 in pri bančni poslovalnici na Cesti 4. julija 42 v 
Krškem. 

Poleg tega sta strankam banke SKB vsak mesec na voljo: eden brez-
plačen dvig na bankomatu katerekoli druge konkurenčne banke v 
Sloveniji in eden v državah Evropske unije. 

Opravičujemo se, če smo vam z umikom bankomata povzročili ne-
všečnosti in se vnaprej zahvaljujemo za vaše razumevanje. 

Vaša SKB d.d.  www.skb.si

V novem letu lahko 
sežemo še višje.

Za doseganje ciljev potrebujemo znanje, zato v SKB gradimo 
prihodnost novih generacij z vlaganjem v izobraževanje.
Letos smo sredstva za novoletna darila namenili izgradnji novih prostorov 
Poslovne šole IEDC Bled.

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55Minister Lukšič z direktorji mladinskih centrov in 
župani (foto: Petra Rep Bunetič)

Predstavnica Zavoda za zapo-
slovanje Irena Pirc je pred-
stavila trenutno stanje na po-
dročju brezposelnosti, ki je 
v sevniški občini od ostalih 
posavskih zaenkrat najmanj-
ša. Med iskalci zaposlitve je 
manjše število presežnih de-
lavcev, sledijo tisti, ki jim je 
potekla pogodba o zaposli-
tvi za določen čas, mnogo pa 
je tudi iskalcev prve zaposli-
tve. Bodoči delodajalci lahko 
s prijavo na razpis, ki traja 
do konca februarja, pridobi-
jo subvencije za zaposlitev 
določenih »ciljnih skupin« - 
zneski subvencije se gibajo 
od  4000 do 8000 evrov, pa 
tudi manj, če gre za zaposli-
tev s polovičnim delovnim ča-
som. »Zelo dobro sprejet je 
tudi ukrep usposabljanja na 
delovnem mestu,« je še po-
vedala Pirčeva, »saj delavca 

Najraje	bi	bil	direktor	Krke...
SEVNICA – V poročni dvorani sevniškega gradu je 2. februarja potekalo srečanje gospodarstvenikov sevniške ob-
čine, ki ga je župan Srečko Ocvirk označil kot tradicionalno in pozitivno navado. V uvodu je župan Ocvirk pred-
stavil projekte, ki so bili v lanskem letu uspešno zaključeni in projekte, ki  se v občini še izvajajo in dejal, da je 
eden večjih projektov zagotovo izgradnja centralne čistilne naprave. Mag. Božo Jašovič, član Sveta Banke Slo-
venije, je spregovoril o vplivu finančne krize na slovenski bančni sistem, kjer se kreditni standardi zaostrujejo.

ni potrebno sprejeti v delov-
no razmerje.« 

Direktor Gospodarske zbornice 
Slovenije - Območne zbornice 
Posavje Darko Gorišek je sku-
šal poudariti gospodarske izzi-

ve Posavja, v katerem je okoli 
1000 gospodarskih družb, zelo 
veliko število samostojnih pod-
jetnikov in povprečno 10.000 
zaposlenih. Robert Ostrelič, 
direktor Regionalne razvojne 
agencije Posavje,  je predstavil 

nove sheme garancij za dostop 
do virov kapitala, možnost sofi-
nanciranja javnih projektov za 
raziskave in razvoj iz evropskih 
sredstev. Dodal je, da bodo v 
kratkem objavljeni tudi javni 
razpisi za mala in srednje ve-
lika podjetja, v mesecu aprilu 
pa bo izšel še razpis za Posa-
vsko štipendijsko shemo. 

V razpravi, ki je sledila, je di-
rektor podjetja Tanin Sevni-
ca Ivan Mirt dejal, da bi bil 
v tem trenutku najraje direk-
tor Krke, saj je tam v teh kri-
znih časih, ki bodo po njego-
vem mnenju trajali dve do tri 
leta, aspirina za lajšanje glavo-
bola dovolj. Dve uri trajajoče-
mu delovnemu srečanju je sle-
dil ogled baročnega salona in 
grajske kašče ter prostora za 
grajsko vinoteko.    
 Smilja Radi

Okoli 50 udeležencev tradicionalnega srečanja 
gospodarstvenikov občine Sevnica

Objekt nekdanjega VDC v Leskovcu

POSAVJE - V letu 2009 na 
Območni službi (OS) Zavoda 
RS za zaposlovanje Sevnica 
pričakujejo manjši obseg za-
poslovanja in večje prilive v 
brezposelnost (predvideva-
jo okoli 340 oseb) zaradi iz-
tekov zaposlitev za določen 
čas in odpuščanja delavcev 
zaradi recesije. Brezposel-
nost bodo blažili tudi z ukre-
pi aktivne politike zaposlo-
vanja, v pripravi so nekateri 
novi programi.

Decembra 2008 so evidentira-
li 2.696 brezposelnih in leto 
zaključili z 2,8 odstotka niž-
jo brezposelnostjo kot decem-
bra 2007. Glede na gibanja v 
prvih devetih mesecih leta bi 
bil lahko upad še očitnejši, a 
se je oktobra brezposelnost 
povečala zaradi priliva iskal-
cev prve zaposlitve, nato so 
zaznali povečan priliv brez-
poselnih zaradi izteka zapo-
slitve za določen čas ter traj-
no presežnih delavcev. V letu 
2008 se je zniževala stopnja 
registrirane brezposelnosti, v 
novembru je bila 7,7-odstotna 
oz. eno odstotno točko nad dr-
žavnim povprečjem. Lani je 
bilo skupaj objavljenih 5.816 
delovnih mest, kar 78 odstot-
kov za določen čas. Povečano 
povpraševanje so lani ugota-
vljali na področjih gradbeni-
štva, prometa, izobraževanja, 
zdravstva, kmetijstva, manjše 
pa zlasti v predelovalnih de-
javnostih. 

V regiji najbolj primanjku-
je ključavničarjev, oblikoval-
cev kovin, varilcev, zidarjev, 
tesarjev, strojnikov gradbene 
mehanizacije, voznikov avto-
mehanikov, elektrikarjev, mi-
zarjev, natakarjev, kuharjev in 
podobnih poklicev, gradbenih  
inženirjev, dipl. medicinskih 
sester, domačega kadra pa ni 
dovolj tudi za pokrivanje de-
lovnih mest po zdravnikih spe-
cialistih in ostalih visoko stro-
kovnih delavcih v zdravstvu, 
za poučevanje nekaterih glas-
benih inštrumentov in nekate-
rih predmetov v osnovnem in 
srednjem šolstvu. Deficitarna 
so tudi področja računalništva 
in arhitekture. 
 S. Vahtarič

Zaposlovanja	
bo	manj	

POSAVJE – V naslednjih dneh bodo na svoj račun prišli lju-
bitelji kulture, saj bodo tako v središčih občin kot tudi po 
krajevnih skupnostih potekale številne proslave ob sloven-
skem kulturnem prazniku. Že danes ob 17. uri bodo praznik 
obeležili v Kulturni dvorani Sevnica, kjer bosta častna gosta 
predsednik Državnega sveta RS mag. Blaž Kavčič in predse-
dnik SAZU prof. dr. Jože Trontelj, nastopili pa bodo učenci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in Alenka Gotar. V kostanjeviškem 
Lamutovem likovnem salonu bo slovesnost ob kulturnem pra-
zniku v nedeljo ob 17. uri. Govornik bo pisatelj Nejc Gazvo-
da, v programu pa bodo sodelovali učenci OŠ Jožeta Gorju-
pa, pravljičarka Špela Frlic, glasbenik Zaš Brežar in skupina 
Jararaja. Istega dne, a uro kasneje, bo proslava in podelitev 
Prešernovih plaket v Kulturnem domu Krško, ob programu 
kulturnikov s Senovega pa bo slavnostni govornik gledališki 
igralec Rajko Stupar. V ponedeljek ob 18. uri bo prireditev 
ter podelitev Prešernovih priznanj in odličij še v Prosvetnem 
domu Brežice. Slavnostni govornik bo dr. Milan Jazbec, pri-
ložnostni program pa bo prispeval Orkester slovenske voj-
ske. Več prireditev pa v napovedniku na zadnji strani.  P.P.

Kulturni	praznik	pred	vrati
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V Posavju 
lahko 
naredimo še 
veliko ...
Časopis, ki ga držite v ro-
kah, se vse bolj uveljavlja 
kot pomemben informator o 
dogodkih v Posavju. Pomen 
Posavskega obzornika pa je 
širši. Z obravnavo aktualnih 
dogodkov, zlasti tistih, ki 
so pomembni za našo regi-
jo, lahko kritično analizira-
mo in presojamo dogajanje 
v naši družbi, posledično oblikujemo in usmerjamo ak-
tivnosti in s tem utrjujemo našo prepoznavnost, razvojno 
naravnanost in dolgoročno prispevamo k zagotavljanju 
višje kakovosti življenja prebivalcem naše regije. 

Z veseljem sem sprejel povabilo Posavskega obzornika, 
da z redno rubriko predstavim lastno videnje aktual-
nih dogodkov, z bralci delim lastne izkušnje ter predsta-
vim poglede in predloge za naprej. Večina dogodkov na 
nacionalni ravni tako ali drugače zadeva Posavje, ra-
zvoj naših občin in življenje naših ljudi. Prav je, da te 
dogodke osvetlimo s kar največ plati, izluščimo in izko-
ristimo priložnosti ter posvarimo in se izognemo nevar-
nostim. Vprašanja uvedbe pokrajin v Sloveniji, razvoja 
gospodarskih dejavnosti (zlasti energetike, logistike, tu-
rizma, kmetijstva...), družbenih dejavnosti (šolstvo, kul-
tura, šport...), življenja ob shengenski meji so izjemno 
pomembna razvojna vprašanja za Posavje. Prav je, da 
so se med posavskimi občinami večkrat odprto kresala 
mnenja in različni pogledi do nekaterih notranjih ozi-
roma medobčinskih vprašanj, hkrati pa smo znali sto-
piti skupaj in oblikovati skupna stališča, ko so bili pod 
vprašanjem "posavski" interesi in razvoj naše regije v 
slovenskem prostoru. Želim si, da bi bil tudi v prihodnje 
v ospredju skupni interes ohraniti enotnost in razvija-
ti Posavje.

V nadaljevanju se želim dotakniti aktualne problema-
tike, ki jo je pred svet, Evropo in Slovenijo prinesla fi-
nančna in gospodarska kriza. V Sloveniji se posledice 
finančne krize kažejo, prvič, v oteženem dostopu bank 
do medbančnih posojil, kar seveda zmanjšuje obseg vi-
rov potrebnih za financiranje podjetniških tekočih in 
investicijskih aktivnosti, zaradi tega se tudi vse več 
podjetij srečuje z likvidnostnimi težavami, pričakova-
ti pa je tudi zmanjšanje oziroma preložitev že predvide-
nih investicijskih načrtov na kasnejše obdobje. Drugič, 
v upadanju tujega povpraševanja, ki vpliva neposre-
dno na slovenski izvozni sektor še zlasti proizvajalce, iz-
voznike trajnih dobrin, posredno pa posledice čuti tudi 
celotno slovensko gospodarstvo. 

Ukrepi ekonomskih politik kot odgovor na posledice fi-
nančne krize morajo delovati in dati konkretne rezul-
tate v relativno kratkem času. To je zelo pomembno, da 
ohranimo kondicijo, razvojno naravnanost in usmerje-
nost v spodbujanje domače gospodarske aktivnosti in 
posredno seveda tudi izvoza.

Vlada ima seveda možnosti oblikovanja ukrepov eko-
nomskih politik kot odziv na spremenjene razmere v go-
spodarstvu in ima na razpolago predvsem dve ključni 
skupini teh ukrepov. Prva skupina so ukrepi ekonom-
skih politik v še relativno stabilnih gospodarskih razme-
rah, ko se kriza kaže v upočasnjevanju gospodarske ra-
sti. Slovenija je trenutno še v tem obdobju in ukrepi za 
to obdobje so drugačni od ukrepov v zaostrenih gospo-
darskih razmerah, ko nastopi recesija (negativna gospo-
darska rast).

V Sloveniji smo na predlog sedanje vlade, prejšnje vlade 
in opozicije že sprejeli nekaj ukrepov, vendar menim, da 
sprejeti ukrepi niso zadostni. V obdobju, ko je slovensko 
gospodarstvo še v kondiciji, da prebrodi krizo in po mo-
žnosti nekatera podjetja krizo izkoristijo kot priložnost, 
potrebujemo močan paket ukrepov, ki bodo prijeli takoj. 
Zato sem med drugim v parlamentarno proceduro vložil 
spremembo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), 
ki jo je parlament v prvem branju že potrdil. Bistvo te 
spremembe je, da bi država vrnila gospodarstvu prepla-
čan DDV že 7. dan po predložitvi obračuna in ne 60. dan 
kot doslej. S tem bi gospodarstvo imelo na razpolago več 
lastnih likvidnih sredstev in bi jih lahko namenilo za po-
slovanje in plače zaposlenim, ko je v zaostrenih razme-
rah težje in dražje dobiti kratkoročna posojila. Upam, da 
bo večina v parlamentu prisluhnila tudi pozivom Gospo-
darske in Obrtno-podjetniške zbornice, ki ta predlog pod-
pirata in da bo ta zakon v marcu tudi dokončno sprejet.
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VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

- semenskega krompirja
Velika izbira!!! - semen zelenjave in gomoljev

ter vseh vrst zemeljskih substratov in gnojil.

Vrtnica je eden najbolj prepoznavnih simbolov
ljubezni in lepote, podarite jo svojim najdražjim.

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obi resene eni boste nad ponudbo.ščite nas in p č

Mednarodna kandidatura Ra-
dečanov v letu 2007 oziroma 
tamkajšnje Ribiške družine za 
izvedbo EP je bila potrjena 
aprila lani na konferenci CIPS 
- Mednarodne zveze za športni 
ribolov v Kairu, nakar so ste-
kle tudi vse organizacijske pri-
prave, katerih glavna nosilca 
sta predsednik častnega odbo-

ra Ferdinand Barachini, sicer 
predsednik RD Radeče, ter taj-
nik društva in predsednik orga-
nizacijskega odbora za pripra-
vo EP Brane Zelič. Kakor sta 
povedala za naš časopis, jim 
je bila organizacija tega med-
narodnega tekmovanja najviš-
jega ranga zaupana na podlagi 
vrste do sedaj uspešno izvede-
nih tekmovanj, v prvi vrsti pa 
zelo uspešne izvedbe svetov-
nega prvenstva za invalide v 
Radečah v letu 2004. 

Dober glas seže tuDi 
dlje Kot v deveto vas...

V Radečah tako pričakujejo že 
teden pred EP, ko bodo stekli 
treningi, ki so obvezni za vse 
ekipe, tudi do 140 tekmoval-
cev in še enkrat toliko spre-
mljevalnega osebja, ob nave-
denih pa tudi 175 sodnikov. Da 

Radeče,	doma	in	po	svetu
po	ribičiji	znane
RADEČE – 27. in 28. junija letos bo v Radečah v organizaciji tamkajšnje Ribiške družine potekalo Evropsko 
prvenstvo v lovu rib s plovcem za člane. Na tekmovalni trasi, ki poteka na desnem bregu reke Save v Loki pri 
Zidanem Mostu v sevniški občini ter v radeški občini na levem rečnem bregu Hotemeža ter pod radeško obvo-
znico v mestu Radeče, se bo pomerilo od 26 do 28 ekip s po petimi državnimi reprezentanti. Radečani za EP 
pripravljajo eno najmodernejših tekmovalnih tras, ki bo podprta tudi s sodobno informacijsko spremljavo.

dober glas lahko seže tudi dlje 
kot v deveto vas in da so rade-
ški ribiči po dobri organizaci-
ji in trasi, ki je ena najlepša v 
Evropi, prepoznavni tudi izven 
slovenskih meja, pa potrjuje 
podatek, da se je za organi-
zacijo tekme prav na tekmo-
valni trasi v Radečah odločil 
tudi veliki francoski proizvaja-

lec ribje hrane in pribora Sen-
sas. Mednarodni pokal Sensas, 
ki bo potekal 30. in 31. maja 
letos, se pravi le slab mesec 
pred EP, bo po besedah Bara-
chinija in Zeliča, hkrati služil 
za generalko pred EP. Sodelo-
valo bo namreč prav toliko dr-
žav in tekmovalcev, od katerih 
bo večina tistih, ki bodo tvori-
li tudi državne reprezentance 
na EP, hkrati pa bo vmesni čas 
med enim in drugim tekmo-
vanjem služil tudi za odpravo 

morebitnih pomanjkljivosti. 

Sam otvoritveni in zaključ-
ni protokol EP s spremljeval-
nim slavnostnim programom 
je nase prevzela občina Ra-
deče, ki bo za potrebe izved-
be prvenstva zagotovila tudi 
šotor za 1000 oseb, da bo lah-
ko tekmovanje nemoteno po-
tekalo v vseh vremenskih po-

gojih. Tekmovanje se prekine 
namreč le v ekstremnih po-
gojih, to je med neurjem s 
strelami in bliski, saj grafi-
tne ribiške palice le-te pri-
vabljajo. Glavnina tekmoval-
cev in ostalega osebja bo v 
času evropskega prvenstva in 
že teden pred tem na podla-
gi sklenjenega dogovora med 
občino Sevnica in Radeče, po 
območju katerih teče tekmo-
valna trasa, nastanjenih v po-
savskih občinah, kar pomeni, 
da bo tudi prihodek ostal na 
tem območju. Zato v RD Rade-
če kot organizatorju, ki mora 
usmeriti reprezentance na do-
ločeno območje in zagotoviti 
pravzaprav le naslove nastani-
tvenih kapacitet, upajo, gle-
de na to, da bo okvirno vsaka 
reprezentanca pri nas pusti-
la vsaj po 10.000 evrov, da se 
bodo tudi gostinci potrudili po 
vseh svojih močeh in zagoto-
vili udeležencem ustrezne bi-
valne pogoje in kvalitetno 
pripravljeno hrano ter po-
strežbo. „Na ta del mi sicer 

nimamo veliko vpliva, zaveda-
mo pa se,“ pravi Ferdo Bara-
chini, ki sicer uspešno vodi RD 
Radeče že od leta 1993, „da 
gre ne le za promocijo Radeč, 
temveč tudi ostalih občin in 
Slovenije kot države, v kateri 
poteka EP, da bo dobra orga-
nizacija na vseh segmentih ti-
sta, ki bo številne tekmovalce 
in ostale obiskovalce, ki bodo 
prišli iz tujine, prepričala, da 
se bodo ti še kdaj vrnili v naše 
kraje“. 

radešKa trasa Med 
najlepšimi in tuDi 
najModernejšiMi

Radeški ribiči so se temeljito 
pripravili že za SP invalidov ri-
bičev v letu 2004, ko so na ob-
močju Hotemeža zgradili le-

sena stojišča za tekmovalce, 
za tokratno EP pa so lesena 
stojišča nadomestili z beton-
skimi, kar je, kakor je pove-
dal Brane Zelič, ki je tudi član 
državne invalidske reprezen-
tance in spremljevalec mla-
dih ribičev po tekmovanjih ši-
rom po Evropi, nedvomno ena 
najmodernejših tras. Celotna 
dolžina ribolovne trase zna-
ša 1.510 metrov, od tega 920 
m na levem bregu občine Ra-
deče in pri Loki pri Zidanem 
Mostu 590 m. Na trasi bo ure-
jenih do 150 startnih mest v 
petih tekmovalnih sektorjih, 
40 % pri Loki, 40 % v Hoteme-
žu, kjer se tudi nahajajo be-
tonska stojišča, ter preostali 
del startnih mest pod mestom 
Radeče. Vsako startno mesto 
predstavlja območje desetih 
metrov, kar pomeni, da se v 
tolikšni razdalji nahajajo tudi 
tekmovalci, vsakemu pripa-
da tudi sodnik. Tekmovanje s 
pripravami vred traja pet ur. 
Dve ure pred začetkom tekme 
morajo biti tekmovalci vsak v 

svojem boksu in do konca tek-
movanja ne smejo več zapu-
stiti mesta. Dve uri porabijo 
za pripravo pribora in ribiške 
hrane, nakar se začne tekmo-
valni del. Prav tako morajo 
biti na posameznem startnem 
mestu tudi že sodniki, saj mo-
rajo preveriti v času priprav 
vso ribiču pripadajočo opre-
mo, vabe, hrano, vodo ipd. 
Kakor je še dejal Zelič, želi-
jo vsem sodelujočim državam 
na tem EP tudi dokazati, da 
so ribiči računalniško opisme-
ni in podkovani v informatiki, 
zato bodo uvedli novost, in si-
cer vnos začasnih tekmovalnih 
podatkov preko dlančnikov na 
velik LCD zaslon, kar bo omo-
gočalo lažje spremljanje tek-
movanja tudi gledalcem.
 Bojana Mavsar

Ferdinand Barachini in Brane Zelič

Ribiška družina Radeče ima že častitljivo zgodovino ribarje-
nja, saj je bila uradno ustanovljena leta 1957, še pred tem, 
do ustanovitve samostojne družine, pa so radeški ribiči od 
leta 1946 do 1953 delovali kot Odsek Ribarske zadruge Tr-
bovlje v Radečah, zatem pa so bili do leta 1957 včlanjeni 
v Ribiško društvo Trbovlje. Nekaj desetletij nazaj je dru-
štvo, ki upravlja z vodotoki in porečjem reke Save s prito-
ki od Suhodola do Črnega potoka pod vasjo Šmarčna, včla-
njenih tudi 250 članov, zadnjih nekaj let pa je to število 
stalno okoli 140, od tega njihove vrste štejejo 30 pionirjev 
in mladincev ribičev. Ne glede na to, da gre za majhno ob-
čino, šteje danes RD Radeče največ članov izmed ribiških 
društev, ki tvorijo Zvezo ribiških družin Zasavja. Poleg Ra-
dečanov tvorijo slednjo še RD iz Litije, Hrastnika, Zagorja 
in Trbovelj. Ribiška družina tesno sodeluje tudi z ostalimi 
ribiškimi družinami, ob zasavskih tudi iz območja posavskih 
občin, še predvsem z RD Brestanica – Krško, s katero so po-
brateni že dobrih 30 let, od leta 1988 pa tudi s Klubom ko-
roških ribičev iz Borovelj v sosednji Avstriji. 

Ribič na novem startnem mestu v Hotemežu

Ribiški dom RD Radeče

V mesecu januarju se je Optika Rimc Brežice preselila na novo
lokacijo, CPB 32, Brežice. Za vas, drage stranke, smo se 
preselili v nove, večje in udobnejše prostore, kjer bomo imeli 
še večjo izbiro dioptrijskih okvirjev in sončnih očal priznanih
blagovnih znamk. V nov in večji prostor se je preselila tudi 
očesna ambulanta, kjer bomo z novimi in boljšimi aparaturami
še bolj poskrbeli za vaše oči z brezplačnimi okulističnimi
pregledi. Uradna otvoritev bo v četrtek, 5.2.2009, ko bomo 
imeli dan odprtih vrat, med 9.00-16.00 uro. Na zalogi že nova
kolekcija dioptrijskih in sončnih očal 2009.

Očesna optika Rimc Zinka s.p.
CPB 32, Brežice
Tel.: 07 49 90 780, Fax.: 07 49 90 781
e-pošta: optika.rimc@siol.net
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KRŠKO - Analiza podatkov o delu v letu 2008 kaže, da je Upravna 
enota Krško leto zaključila uspešno. Tako je rešila 12.610 uprav-
nih zadev oz. kar 98,79 % vseh zadev. Nerešenih je ostalo le 154 
zadev, od tega 83 na področju okolja. Tu so stranke v mesecu 
decembru zaradi spremembe zakonodaje od 1.1. 2009 pohite-
le z vlogami in jih v zadnjem mesecu leta posredovale kar 60. 
Skupno so prejeli le 26 pritožb, pristojna ministrstva pa so v 76 
% upravnih aktov pritrdila odločitvi Upravne enote Krško. Stran-
ke so njihovo delo na lestvici od 1 do 5 ocenile z oceno 4.85, pri 
čemer so uslužbenci še posebno ponosni na oceno, ki so jo stran-
ke dodelile strokovnosti zaposlenih, to je 4,92. 

Uspešno	leto	za	UE	Krško

BRESTANICA – Janez Krajnc 
iz Brestanice je po izgradnji 
brestaniškega mostu pred tre-
mi desetletji kot strasten ri-
bič v Savi opazil sidro zadnje-
ga rajhenburškega broda, ki so 
ga v reko ob gradnji mostu od-
vrgli delavci. S pomočjo pri-
jatelja je 187-kilogramsko si-
dro, po vtisnjeni letnici sodeč 
izdelano leta 1909 (letos je to-
rej staro 100 let), s traktor-
jem izvlekel iz Save in ga ohra-
nil tako rekoč kot edini spomin 
na brod, ki je stoletja povezo-
val bregova Save.V listinah je 
rajhenburški brod prvič ome-
njen leta 1343 in je celo stole-
tje starejši kot krški brod, vo-
zil pa je vse do začetka gradnje mostu leta 1977. Sidro danes 
krasi okolico hiše pri Krajnčevih, njegov „rešitelj“ pa obža-
luje, da se zadnji rajhenburški brod z vso opremo ni ohra-
nil kot dragocen spomin na dolgo tradicijo, ampak je končal 
neznano kje. Znano mu je le, da je nekje v bližini tudi dru-
go, manjše sidro omenjenega broda. 
Več o plovbi po Savi v knjigi Živka Šebeka z naslovom Krško 
– življenje z reko Savo, ki bo konec februarja izšla pri Založ-
bi Neviodunum v Krškem.  P.P.

OREŠJE NA BIZELJSKEM – VGP Novo mesto je novembra lani za-
čel dela na brežini reke Sotle tik ob mejnem prehodu Orešje na 
Bizeljskem. Podjetje izvaja vzdolžno kamnito-vegetativno za-
varovanje desne brežine reke Sotle ter izgradnjo odbijačev za 
preusmeritev matice toka proti sredini struge Sotle, so pojasni-
li v podjetju. Na odseku so izvedli tudi sanitarni posek drevesne 

in grmovne zarasti, le-ta pa je tudi uporabljena kot material. 
Naročnik del, vrednih 50 tisoč evrov, je okoljsko ministrstvo oz. 
Agencija RS za okolje. Rok izvedbe je konec januarja, a se bo 
za kak mesec podaljšal, saj so bila dela onemogočena skoraj ves 
december in januar zaradi vremenskih razmer in visokega vodo-
staja reke. Ob poplavah se Sotla razlije tik do mejnega prehoda, 
ki je od korita reke oddaljen nekaj deset metrov, hkrati pa tudi 
zalije cesto nekaj deset metrov pred samim prehodom, kjer je 
cesta nekoliko nižja.  S. Vahtarič 

Rešil	spomin	na	zadnji	
rajhenburški	brod

Janez Krajnc ob 187-
kilogramskem sidru

Urejajo	brežino	Sotle	

SEVNICA - O vzponu sloven-
skega alpinizma v svetovni 
vrh je na planinskem veče-
ru v Kulturni dvorani Sevnica 
30. januarja spregovorila Du-
šica Kunaver, znana zbira-
teljica ljudskega izročila. Po 
ogledu dokumentarnih filmov 
alpinistične odprave v Hima-
lajo, ki jih je leta 1960 po-
snel njen mož Aleš Kunaver, 
eden najbolj znanih sloven-
skih alpinistov in slovenskih 
pionirjev vzpona na Hima-
lajo, je Kunaverjeva s po-
nosom spregovorila o pogu-
mnih slovenskih alpinistih, ki 
so se kljub precej slabi opre-
mi odločili osvojiti 7016 me-
trov visok Trisul I v Himalaji. 
To jim v takratnih neugodnih 
vremenskih razmerah in za-
radi slabe opremljenosti ni 
uspelo, a uspeli so osvojiti 
5720 metrov visoko goro Ba-
ratoli, 6170 metrov visok Tri-

Vzpon	slovenskega	alpinizma

sul III in 6690 metrov visok 
Trisul II. Med člani takratne 
prve jugoslovanske alpini-
stične odprave v Himalajo, ki 
je trajala od 6. marca do 3. 
avgusta 1960, so bili: Stane 
Kersnik (vodja), Ciril Debe-
ljak, Zoran Jerin (novinar), 

Marjan Keršič, Aleš Kuna-
ver, Ante Mahkota in An-
drej Robič (zdravnik). Bogat 
planinski večer je s pesmijo 
popestrila pevska skupina PD 
Lisca Sevnica Encijan in Du-
ška Stopar na citrah.
 Smilja Radi

Planinski večer je obogatil pevski nastop planinske 
pevske skupine Encijan.

Društvo, ki je ves čas svojega 
delovanja od ustanovitve leta 
1995 zelo aktivno in srce ži-
vljenja v kraju, je že leta 2005 
ob svoji desetletnici izdalo pri-
ložnostno brošuro, v kateri so 
svoje dotedanje delo predsta-
vili širši javnosti. Tudi v nadalj-
njih letih so pridno nadaljeva-
li z delom, iz leta v leto pa si 
zastavljajo zahtevnejše cilje in 
projekte, s katerimi so veliko 
prispevali za kakovost življenja 
krajanov. Kot je bilo slišati na 
zboru, bodo še posebno aktiv-
ni v letu, ko se spominjajo 760-
letnice prve omembe Zdol in 
700-letnice okoliških vasi v pi-
snih virih.

Na zboru, ki ga je vodila dolgo-
letna sekretarka ZPM Krško in 
domačinka Vida Ban, je pred-
sednik društva Marjan Gričar 
podal poročilo o opravljenem 
delu v letu 2008, v katerem je 
med drugim izpostavil uredi-
tev malega ribnika in nabavo 
lesa za postavitev nadstreška 
na perišču v Grabnu, zaščito 
treh studencev, urejanje okoli-
ce in poti, izvedbo tradicional-

Turistično	hortikulturno	društvo	
je	vrednota	in	srce	kraja
ZDOLE – Na zadnjo januarsko soboto je večnamenskem domu Bena Zupančiča potekal 14. redni letni 
občni zbor Turistično hortikulturnega društva Zdole. Na zboru, ki se ga je udeležilo tri četrtine njego-
vih članov, so sprejeli obsežen program dela za leto 2009, v katerem se med drugim spominjajo 760-le-
tnice prve omembe kraja v pisnih virih.

nih prireditev in spomladanske 
čistilne akcije, predstavitev 
na sejmu v Ljubljani, izved-
bo strokovne ekskurzije v Pre-
kmurje in strokovnega preda-
vanja s področja hortikulture. 
„Predvsem pomembno pa je, 
da smo povečali število članov 
med mladimi, ki pomenijo pri-
hodnost društva,“ je še pouda-
ril predsednik Gričar.

Med načrti društva za leto-
šnje leto omenimo, da bodo 

vrsti tradicionalnih priredi-
tev, med katerimi je gotovo 
najbolj znano Jurjevanje na 
Zdolah, dodali tudi martino-
vanje. Dolgoletni predsednik 
društva Danijel Novak je po-
hvalil delo društva in izposta-
vil željo, da bi na zemljišču 
v Grabnu, ki so ga kupili leta 
2007, z veliko prostovoljne-
ga dela in s pomočjo občine 
kmalu zrasla privlačna izletni-
ška točka, ki jo bodo uredili v 
park in šolsko učno pot.

Da je program tako bogat in 
da se lahko v KS Zdole vsak 
mesec kaj dogaja, je potrebno 
veliko energije, je dejal član 
upravnega odbora društva in 
pisec več tekstov o Zdolah, si-
cer pa profesor na brežiški gi-
mnaziji Boštjan Špiler. Dal je 
pobudo za večje vključevanje 
krajanov v delo društva. Priso-
tni so z aplavzom podprli nje-
govo izjavo, da je društvo na 
Zdolah posebna vrednota, saj 
ne le ohranja tradicijo, pač pa 
tudi bogati sedanje življenje v 
kraju in okoliških vaseh.

Na občnem zboru so družinam 
podelili priznanja za ureje-
nost okolice domačij, uradni 
del zbora pa zaključili s pode-
litvijo bronastih in srebrnega 
znaka Turistične zveze Slove-
nije za najbolj aktivne in za-
služne člane. Tako so brona-
ste znake prejeli Vida Ban, 
Boštjan Špiler, Teja Urek in 
Aleksander Šoba, srebrnega 
pa državni in občinski svetnik 
ter dolgoletni predsednik KS 
Zdole Jože Slivšek. 
 Polona Brenčič

Jože Slivšek prejema priznanje iz rok predsednika THD 
Zdole Marjana Gričarja

RAKA – Člani Turističnega 
društva Lovrenc Raka, pred-
stavniki tamkajšnje Krajev-
ne skupnosti in ostali gostje, 
med katerimi je bil tudi pod-
župan občine Cveto Sršen, 
so se 16. junuarja v gosti-
šču Tratnik na Raki zbrali na 
občnem zboru.

Predsednik TD Alojz Kerin je 
ob tem izrazil zadovoljstvo 
nad opravljenim delom. Ve-
sel je povezovanja dela s KS 
Raka, s krajevnimi društvi, 
občino in z domačo osnov-
no šolo. S pomočjo učencev 
in mentorjev namreč nad-
grajujejo svoj program dela 
na projektni nalogi o poseb-
nostih in kulturnih znameni-
tostih raškega okolja, ki bo 
potekala daljše časovno ob-
dobje. 

V preteklem letu so nadalje-
vali z izdajo glasila Č'bular, 
organizirali tradicionalni kon-
cert ob kulturnem dnevu, na 
ogled postavili mednarodno 
razstavo pirhov in prtičkov 
ter kot organizatorji prisluh-
nili strokovnemu predavanju 
o razvajenosti otrok. Bili so 
soorganizatorji čistilne akci-
je in ob krajevnem prazniku 
okrasili farno cerkev. Krajani 
so se zelo aktivno vključili v 
akcijo urejanja domačij, naj-
boljši pa so bili ob krajevnem 
prazniku nagrajeni. Poleti so 
sodelovali v prikazu starega 
načina košnje trave, organi-
zirani izleti pa so člane pri-
vabili tudi v Benetke, Milano 
in Porabje, na č'bularski po-
hod, poletni in kostanjev pi-
knik, nazadnje pa še na krst 
vina. Občni zbor so v dru-
štvu, ki je dopolnilo dve leti 
delovanja, nadaljevali z dru-
žabnim srečanjem ob glasbi 
ansambla Orion, za smeh pa 
je poskrbel humorist in igra-
lec Konrad Pižorn.

B.M. 

Občni	zbor	TD	
Lovrenc	Raka

PODBOČJE – V okviru večle-
tne obnove infrastrukture, ki 
je kraj v zadnjih mesecih spre-
menila v eno samo gradbišče, 
dobiva središče najbolj južne 
krajevne skupnosti v občini Kr-
ško novo podobo. V njej naj 
bi vas dokončno zasijala naj-
kasneje do junijskega krajev-
nega praznika, ni pa še jasno, 
ali bo takšna, kot je predvide-
no v projektu ali nadstandar-
dna, za kar se zavzema izvaja-
lec del, domače podjetje Uni. 
Nadstandard seveda zahteva 
tudi dodaten denar, ki naj bi 
ga nekakšnim samoprispevkom 
prispevali tudi krajani sami.

Idejo o nadstandardni ureditvi 
vasi z boljšimi uličnimi svetil-
kami namesto navadnih, grani-
tnimi robniki namesto beton-
skih in tlakovanimi pločniki 
namesto asfaltiranih je dal 
direktor podjetja Uni in bi-

vši predsednik krajevne sku-
pnosti Ivan Urbanč. Za takšno 
ureditev bi morali zbrati do-
datnih preko 100 tisoč evrov, 
polovico od tega naj bi zbra-
li krajani sami, ostalo bi do-
bili iz občinskih ali državnih 
sredstev ter od donatorjev. Po 
predlogu gradbenega odbora, 
ki spremlja izvedbo del v Pod-
bočju, naj bi to količino de-
narja zbrali tako, da bi vsako 
gospodinjstvo v vasi prispeva-
lo po 500 evrov, kdor opravlja 
kakšno dejavnost, bi prispe-
val še dodatnih 500 evrov, kar 
1000 evrov pa naj bi znašal pri-
spevek za ulično svetilko.

Na nedeljskem zboru krajanov, 
ki ga je sklicala krajevna sku-
pnost, naj bi sprejeli odloči-
tev, ali samoprispevek in s tem 
nadstandardna ureditev bo ali 
ne. Udeleženci zbora so ime-
li pomisleke, zakaj je takšna 

ureditev sploh potrebna, če bo 
tudi standardna povsem funk-
cionalna, poleg tega takšne-
ga zneska vsi ne bodo zmogli 
prispevati. Zagovorniki zami-
sli pa pravijo, da je potreb-
no bodočim rodovom zapusti-
ti kvalitetno in lepo urejeno 
vas, pa tudi, da ob petih mi-
lijonih evrov, kolikor jih bo v 
teh letih investiranih v Podbo-
čje iz občinskega in državne-
ga proračuna, ne bi smel biti 
problem zbrati manjkajoč od-
stotek denarja. Večina priso-
tnih (na zboru je bila zastopa-
na le tretjina gospodinjstev) je 
na koncu vendarle potrdila, da 
bodo po svojih močeh prispe-
vali nekaj sredstev, ki jih bodo 
– lahko tudi v treh obrokih - 
zbirali na posebnem računu KS 
Podbočje. Ker časa za odlaša-
nje ni, bo kmalu jasno, ali bo 
ideja naletela na plodna tla.
 P. Pavlovič

Nadstandard	-	da	ali	ne?
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bo še dodatno pripomoglo k 
izboljšanju varnosti uporab-
nikov tega območja. Predvi-
dena je tudi ustrezna zasadi-
tev oz. zazelenitev območja, 

V Občini Radeče se je v teh 
dneh, po dolgih letih priza-
devanj, pričelo z izvajanjem 
prepotrebnih investicijskih 
del ureditve parkirišča in 
dostopnih poti ob železni-
škem postajališču v Rade-
čah. Investicija se izvaja v 
sodelovanju in medsebojno 
dogovorjenem financiranju 
Občine Radeče in Direkci-
je Republike Slovenije za 
vodenje investicij v javno 
železniško infrastrukturo 

SEVNICA – V novorastočem naselju pod Zajčjo goro, kjer 
stojijo le individualne hiše, so stanovalci odločno proti gra-
dnji večjega stanovanjskega objekta, saj naj bi to pome-
nilo 80 avtomobilov več, česar cestna infrastruktura ne bi 
prenesla, verjetno pa bi bila ogrožena tudi varnost, pred-
vsem šoloobveznih otrok. 

Po načrtovanem projektu naj bi šlo za gradnjo bloka s tre-
mi nadstropji z nekaj več kot 30 nadstandardnimi stanova-
nji. »V Sevnici obstajajo za gradnjo takšnega objekta primer-
nejše lokacije, kot pa je ta gradbena parcela v neposredni 
bližine cerkve svete Ane v Šmarju,« menijo ogorčeni prebi-
valci. Nekateri celo želijo, da bi se parcela ne pozidala ozi-
roma naj bi se namenila za gradnjo otroškega igrišča, saj je 

v naselju veliko mladih družin, ne nasprotujejo pa tudi gra-
dnji individualnih stanovanjskih hiš. 
Zaradi nestrinjanja z načrtovano gradnjo večstanovanjske-
ga objekta so se prebivalci med seboj povezali in pooblastili 
svojega predstavnika, da javno izražen interes skupaj s 180 
zbranimi podpisi predstavi županu občine Sevnica ter dru-
gim občinskim službam, ki so povezane z urejanjem prosto-
ra v občini. V pismu, namenjenemu županu, so krajani poleg 
zahteve, da se ustavi postopek za spremembo prostorskega 
načrta za blok, navedli še potrebo po gradnji pločnikov na 
glavni cesti, kar bi pripomoglo k večji in boljši prometni var-
nosti. Javna razgrnitev prostorskega načrta z možnostjo pri-
pomb in predlogov prebivalcev naj bi potekala konec mese-
ca februarja ali v začetku marca. S.R.

Odločno	proti	gradnji	
večstanovanjskega	objekta

Na zemljišču, ki je v privatni lasti in je do nedavnega 
služilo za odlagališče odpadnega gradbenega 
materiala, naj bi se gradil večstanovanjski objekt, a 
prebivalci naselja se ne strinjajo. 

KOSTAJEVICA NA KRKI – Pošta Slovenije in Občina Kostanje-
vica na Krki sta 30. januarja v Lamutovem likovnem salonu 
pripravili predstavitev priložnostne znamke z motivom kosta-
njeviškega pustovanja, t.i. Šelmarije. Gre za deseto znam-
ko v seriji Folklora – pustne maske v Sloveniji, ki jo je obli-

kovala Milena Gregorčič. Na znamki z nominalno vrednostjo 
1,60 evra, natisnili so jih 70 tisoč, so upodobljeni najvidnejši 
liki kostanjeviške Šelmarije: predsednik Prforcenhausa, oče 
Šelme, kanonik in guverner banke. Sicer gre za četrto prilo-
žnostno znamko z motivom iz 
Kostanjevice na Krki, zadnja 
je izšla pred sedmimi leti ob 
750-letnici podelitve mestnih 
pravic.
Kot je na predstavitvi, ki so jo 
s pevskim nastopom popestrili 
pevci Kostanjeviškega okteta, 
z nekaj utrinki iz preteklih pu-
stnih prireditev pa člani Etno-
loškega društva Prforcenhaus, 
povedal direktor novomeške 
enote Pošte Slovenije Cveto 
Sršen, so bile poštne znamke 
od svojega začetka pred 170 
leti umetnine, poleg tega pa so neprecenljiv promocijski in 
propagandni medij. Nove znamke, ki bo pomagala ponesti 
glas o najmanjšem slovenskem mestu v svet, so se še pose-
bej razveselili zbiratelji. Slovenske znamke so med njimi zelo 
cenjene, morda še bolj v svetu kot doma, je povedal Sršen. 
Župan Mojmir Pustoslemšek pa je poudaril pomen ohranja-
nja tradicije pustnih prireditev, ki so prvič zabeležene leta 
1854, najbrž pa so še starejše.  P.P.

Šelmarija	na	znamki

Cveto Sršen je znamko izročil županu Mojmirju 
Pustoslemšku, levo glavni liki Šelmarije.

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - V 
Dolenji vasi pri Krškem so v 
popoldanskih urah na zadnji 
januarski dan pripravili dru-
go ocvirkijado, s katero želi-
jo po besedah Mire Damjano-
vič, predsednice tamkajšnjega 
Kulturnega društva Žarek, ki je 
organizator prireditve, ohrani-
ti ljudski običaj kolin ali fure-
ža, ki je nekdaj pomenil enega 
največjih praznikov za druži-
no. V ta namen so razstavili na 
ogled in pokušino tudi ocvirke 
in ostale jedi iz svinjine, ki jih 
je pripravilo in prineslo kar 37 krajanov. Ovcirkijado, ki jo 
je povezoval Anton Petrovič, je tematsko dopolnjeval tudi 
kulturni program, ki so ga oblikovale sekcije Žarka, ljudski 
pevci Ajda, humorist in harmonikar Jože Sotelšek, dramska 

skupina Veseli oder in drugi. Ob zaključku ocvirkijade pa so 
na licitaciji prodali tudi lepo zapečeno in dekorirano svinj-
sko glavo, za katero je Jože Gerjevič iz Pesjega odštel 305 
evrov, podelili pa so tudi dve simbolni nagradi, ki sta ju pre-
jeli Cilki Vodopivc kot najstarejša krajanka, ki je prinesla 
ocvirkove dobrote, in Sonja Bogovič za izvirno pripravljene 
in dekorirane ocvirke v kruhovi košari.  B.M.

Ocvirkijada	v	Dolenji	vasi

Najlepše dekorirano 
ocvirkovo jed je 
pripravila Sonja Bogovič

Prizor iz skeča z naslovom Koline 2, nadaljevanja iz 
lanske ocvirkijade, ki so ga dolenjevaški amaterski 
irgalci odigrali na podlagi scenarija vodje dramske 
skupine Borisa Strnada

KOPRIVNICA - Januarja letos je 
v krogu vseh, ki jo imamo radi, 
praznovala svoj 95. rojstni dan 
naša mama Julijana Tržan iz 
Koprivnice. Kljub letom in tež-
kemu življenju je vedno dobre 
volje in pripravljena na klepet 
z vsakim, ki se oglasi pri nas. 
Zelo rada pripoveduje o svoji 
mladosti. Nam mlajšim je že 
večkrat povedala, kako je mo-
rala za preživetje svojih petih 
otrok oditi s košem od soseda 
do soseda in prositi za hrano. 
Pravi, da je življenje sedaj ve-
liko lažje. Zelo je ponosna tudi na to, da je med vojno re-
šila partizana Matijo, ki se je ranjen oglasil v njeni hiši. Ko-
maj čaka pomladi in lepih sončnih dni, da se bo lahko zopet 
sprehajala po svojem hribu in v družbi psa Lesija, ki jo ve-
dno zvesto spremlja. Želimo ji, da nas še dolgo razveseljuje 
z dobro voljo in zanimivimi zgodbami. 
 vnukinja Helena Banič

Praznovala	95.	rojstni	dan

Julijana Tržan

STUDENEC, SEVNICA – Prejšnji 
teden smo se s krajevno orga-
nizacijo Rdečega križa Stude-
nec odpravili v dom starejših 
občanov v Sevnici, kjer je svoj 
95. rojstni dan praznovala Neža 
Žnidaršič. Sorodniki in sokraja-
ni smo se zbrali v jedilnici doma, 
kjer so upravitelji doma nameni-
li nekaj lepih besed gospe Neži 
ter jo obdarili. Nato je nasto-
pil studenški pevski zbor ter za-
pel nekaj pesmi. Pozdravili, vo-
ščili in obdarili so jo tudi župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk, 
Društvo izgnancev Studenec, predsednik krajevne skupnosti Stu-
denec Janoš Janc in predsednica RK Studenec Slavica Ivačič. 
Nazdravili smo s penino in zaželeli vse lepo še naprej. Nato so 
se oglasile citre, na katere sta igrali Eva Metelko in Nina Miko-
lič, na harmoniko pa je zaigrala Katarina Janc. Skratka,bilo je 
zelo lepo, na koncu programa je sledila še pogostitev ter slastna 
torta. Bernarda Janc 

Voščilo	95-letnici

Neža Žnidaršič

BRESTANICA - 27. januarja je minilo 90 let, odkar je v Stolov-
niku privekal na svet Lojz Žvar. Predstavniki Društva upoko-
jencev Senovo smo ga ob tem obiskali v Brestanici na domu 
njegove hčerke Milice, kjer ata Lojz preživlja lepe trenutke 
ob ljubeči hčerki in njeni družini. Glede zdravja smo izvede-
li, da sicer težko hodi in da včasih malo pozablja, občasno pa 
še malo poprime za harmoniko. Prvo harmoniko mu je poda-
rila teta, ko je imel 7 let. Še isto leto se je sam naučil nekaj 
pesmic in teti zaigral za god. V življenju je bil priznan muzi-
kant, igral je na približno 500 ohcetih ali celo več. 
Lojzovo življenje ni bilo zmeraj tako brezskrbno. Njegovo 
otroštvo je bilo ubogo in počel je marsikaj za preživetje. Tako 
je v začetku delal kot "bremzar" na rudniškem vlakcu, pogle-
dal pa je tudi v tujino in štiri leta delal na Švedskem. Zadnje 
delovno mesto je imel v nekdanjem rudniku, od koder je odšel 
v penzijo. Bil je poročen 59 let, zadnjih 10 let pa je vdovec. V 
življenju sta se mu rodila dva sinova in hči. Danes ima deset 
vnukov in 18 pravnukov. Ko smo ga obiskali ob njegovem pra-
zniku, nam je zaigral na harmoniko in povedal, da si je ta mir, 
ki ga sedaj uživa, pravzaprav pošteno zaslužil. Pri tem ga greje 
tudi ljubezen njegovih otrok in vnukov ter pravnukov . 
 DU Senovo

Lojz	Žvar,	90-letnik

Ureditev	parkirišča	ob	železniški	postaji	
v razmerju 25 : 75 celotne 
vrednosti investicije. Skla-
dno s predvidenim termin-
skim planom izvedbe del se 
predvideva njena realizaci-
ja do 30.6.2009.

Urejanje parkirišča s pove-
zovalnimi cestami je predvi-
deno na območju obstoječe 
železniške postaje in gostin-
skega lokala. Poseg zajema 
izgradnjo 34 parkirnih mest 
za osebna vozila, štirih par-
kirnih mest za invalide, ene-
ga parkirišča za avtobuse 
ter avtobusnega postajali-
šča med krožnim križiščem 
in cestnim priključkom do 
gostilne. 

Za varno vključevanje in iz-
ključevanje vozil na regio-

nalno cesto je potrebna  re-
konstrukcija obstoječega 
cestnega priključka. Obra-
čališče vozil se izvede z ure-
ditvijo krožnega križišča, za 
uporabnike oz. pešce, ki pri-
hajajo z vlaka, se zagotovijo 
varni dostopi do parkirišč z 
ureditvijo pohodnih površin 
s tlakovci za pešce v obmo-
čju avtobusne postaje in dvi-
gnjenih tlakovanih otokov in 
prehodov za pešče.

Izgradnja parkirišč zajema 
tudi ureditev odvodnjava-
nja predmetnega območja 
urejanja, urejanje in zaščito 
brežin ter izgradnjo potreb-
nih komunalnih vodov. 

Parkirišče bo opremljeno z 
novo javno razsvetljavo, kar 

saj je ustrezno projektno ob-
delan tudi zasaditveni na-
črt, ki predvideva zasaditev 
okrasnih grmovnic in dre-
ves in temelji na soustvarja-

nju kvalitetne urejene podo-
be načrtovanega parkirišča v 
povezavi s širšim prostorom.

 Občina Radeče

Kostanjeviški pevci
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ŠENTJANŽ – V gostilni Repovž v Šentjanžu je 29. januarja pote-
kal 16. pogovor z znanimi Slovenci. Nov koncept, ki si ga je zadal 
KŠTM Sevnica, stremi za predstavitvijo dobrih gostišč in njihovih 

kulinaričnih dobrot v občini Sevnica. Ob pozdravnem nagovoru 
gostitelja Jožeta Repovža je turistični kraj opisala predsedni-
ca TZS Cvetka Jazbec, v imenu KŠTM pa je prisotne pozdravil 
Zdravko Remar. Pogovor z Dragom Bulcem in vinsko kraljico 
Katarino Kobal je povezovala Marjana Grčman.  P. B.

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(43)
Nisem verna v boga, ki je 
ujet v velikih cerkvah. Sem 
pa verjetno večja vernica 
kot veliko tistih, ki hodijo 
tja vsako nedeljo, nekateri 
vsak dan. Moja vera je ra-
stla počasi, se prebujala in 
se zaletavala v srce, ki ni 
hotelo, da seže vanjo. Sem 
pa vedno rada šla pogle-
dat kakšno cerkev, rada sem stopila v mogočne, ali pa 
povsem majhne cerkvice in gledala freske, sveče, opa-
zovala ljudi.

Potem sem neke zime, na hladno nedeljsko jutro, z 
možem šla na Boljši sejem ob Ljubljanici. Takrat še 
nisva imela otrok. Ogledovala sva si razstavljene 
predmete in v oči mi je padel majhen kipec Marije z 
otrokom v naročju, prebarvan v zlato barvo. Bil mi je 
všeč in želela sem ga imeti. Vem, da sem imela ravno 
toliko denarja s sabo, da sem ga lahko kupila. Doma 
sem ga dala na nočno omarico, poleg majhne lučke 
in poklicala prijateljico in ji povedala, da sem kupi-
la kipec. Rekla mi je, da je prav tako, če sem začutila, 
da ga moram imeti.

V torek sem jo obiskala, z njenim fantom smo spili 
čaj, klepetali, potem pa sem se, proti večeru, odpra-
vila domov. Pripeljala sem v križišče, ki je bilo le še 
streljaj od mojega doma in čakala na zeleno luč, da 
zavijem levo. Krenila sem, nasproti pa mi je z veliko 
hitrostjo pripeljal avto. Otrpnila sem in ustavila. Ve-
dela sem, da se bo zaletel vame, pa sem samo obtiča-
la v svojem strahu. Pok je bil močan in zakričala sem 
na vse grlo. Bala sem se, da je z menoj konec. Nasta-
la je grobna tišina. Potem sem odprla oči in slišala 
voznika avtomobila, ki se je zaletel vame, kako kri-
či name. Živa sem. Komaj sem premikala noge, ni-
sem vedela ali od poškodbe ali od strahu. Voznik pa 
je tako kričal name, da sem jaz kriva, da je imel on 
prednost, čeprav sem vedela, da je moral prevozi-
ti rdečo. Tresla sem se na mrazu, veter me je šibal po 
obrazu in klicala policijo. Moj avto je bil povsem uni-
čen. Do prednjega stekla je bila le zmečkana pločevi-
na, vrata udrta. Dolgo sva čakala na prihod polici-
je, zapisnik, odvoz avtomobila. Domov sem prišla v 
trdi temi in jokala, jokala. Vse me je bolelo, bila sem 
čisto prestrašena. Šla sem na urgenco, kjer so mi po-
vedali, da sem imela veliko sreče. Nisem hotela ostati 
sama, Blaž je dežural, zato sem šla spat k prijatelji-
ci in njenemu fantu. Rekla sem ji, da sem res verjela, 
da me bo moj kipec obvaroval, da se mi kaj takega ne 
bi smelo zgoditi, saj imam zdaj angela varuha. Pogle-
dala me je z velikimi temnimi očmi in rekla: "Saj te 
je obvaroval, Alenka, lahko bi bila mrtva..."

Tega ne bom nikoli pozabila. Varovala sem svoj ki-
pec, brisala prah z njega, s časoma pa se imela doma 
vse več angelčkov. Kamorkoli sem prišla, sem kakšne-
ga kupila, največ pa sem jih dobila od prijateljev. Ko 
se je rodila Neli, je postala velika ljubiteljica angel-
čkov in jih vedno na skrivaj nosila v svojo sobo in se 
z njimi igrala. Tudi, ko smo kam šli, smo enega vze-
li s seboj. Blažu sva, ko je odhajal na službene poti, 
vtaknili enega v potovalko. Ko sem šla rodit Lino, 
sem imela s seboj angelčka, ki sta mi ga podarila 
moja starša. Lepega, v lični beli škatlici. Ko sva pri-
šli v sobo, sem sestro prosila, če ga lahko da na polič-
ko nad nama. Toplo se je nasmehnila. Potem naju je 
varoval, naju grel.

Zdaj sem jih veliko razdala. Ko začutim, da ga kdo 
potrebuje, mu ga nesem. Stisnem v dlan in povem, da 
ga bo čuval, pazil. Še nihče me ni zavrnil, še nihče se 
mi ni prizanesljivo nasmehnil. Vsi ga dobijo takrat, 
ko ga potrebujejo. Doma imam najljubše, tiste, ki sem 
jih dobila od srcu posebnih ljudi, tistih, ki so prišli do 
mene po zanimivih poteh. Ne sramujem se svoje vere, 
niti ji ne vem imena. Je blaga in topla in me varuje. 
Varuje moje deklice, mojo družino. Varovala je hčer-
ko moje prijateljice, ko je šla na težko operacijo. Tu 
je. Ne zahteva nedeljske maše in znanje verouka. Ne 
zahteva zakramentov in ne daje zapisanih odgovo-
rov. Samo tu je za nas. Kot topel kruh, ki ga moram 
takoj odrezati, da se maslo lepo razmaže. Tu je, kot 
jutranji svit, ki nastopi v majhnih odmerkih svetlo-
be. Vsakič. Tu je, kot zaobljuba v sončnem dnevu. Kot 
tiho pljuskanje valov.

Kot najboljša prijateljica, ki razume in ne sodi. Ki te 
ima rada, kljub. Kljub vsemu. Moja vera. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

KRŠKO – V Območnem odboru Sindikata vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture (SVIZ) za Posavje so svečano 
predali namenu pisarno za delovanje, ki se nahaja na na-
slovu Cesta krških žrtev 30, kjer ima sicer sedež večina 
krških političnih strank in organizacij. 

Na krajši slovesnosti, na kateri je glasbeni kulturni program 
oblikoval komorni sestav Glasbene šole Brežice pod vodstvom 
profesorice Anite Veršec, je predsednica območnega odbora 
Marija Žgavc povedala, da bo pisarna na voljo za vse člani-
ce in člane SVIZ, trenutno jih je v Posavju okoli 1340, odpr-
ta pa bo vsak torek med 12. in 14. uro ter vsak drugi četrtek 
od 13. do 15. ure. Investicija v ureditev in opremo prostora, 
za katero so zagotovili sredstva v območnem odboru, je zna-
šala okoli 2700 €. Po besedah Marjana Gojkoviča, pomočni-
ka glavnega tajnika SVIZ Slovenije, omogoča nova pridobi-
tev posavskemu sindikatu vsekakor boljše in bolj sproščene 
pogoje za delo, ki bo glede na recesijo, ki se odraža tudi že 
na področju vzgoje in izobraževanja, v letošnjem letu toliko 
zahtevnejše, saj se bodo morali boriti za ohranitev delovnih 
mest, kakor tudi plačilnega sistema, ki so si ga po dolgotraj-
nih pogajanjih uspeli priboriti v minulem letu.
 B. Mavsar

Posavski	SVIZ	v	novih	
prostorih

Marjan Gojkovič in Marija Žgavc

VELIKI PODLOG - Strokovne delavke vrtca Leskovec pri Krškem, 
enota Veliki Podlog, smo v decembru v športni dvorani Veliki Pod-
log pripravile lutkovno predstavo z naslovom ˝Zdravilo za med-

veda˝. Predstava je bila božično-novoletno darilo predšolskim 
otrokom in staršem naše enote. Nekaj dni pred božičem pa smo 
jo z veseljem zaigrale še enkrat učencem in učiteljicam 1., 2. in 
3. razreda OŠ Leskovec pri Krškem, enota Veliki Podlog. 
 Darja Cesar, foto: Zoran Zlatič

Lutkovna	predstava	
v	podloškem	vrtcu

KRŠKO – 31. januarja smo v 
Klubu KDK gostili jazz saksofo-
nista Igorja Lumperta s spre-
mljevalno zasedbo iz ZDA, ki 
sta jo sestavljala Sam Barsh 
na orglah in Tommy Crane na 
bobnih. Tisti, ki so pričakova-
li koncert s standardnimi jazz 
vsebinami, so bili morda prese-
nečeni, ko so zaslišali tudi fun-
ky in soul glasbene elemente. 
Za le-te je poskrbel predvsem 
Sam Barsh, ki se je poigraval 
z zvoki orgel, ki so spominjali 
na čase disco glasbe. Čeprav v 
stilu improviziranja, so v sklad-
bah vzdrževali rdečo nit, in presenečali s prestopanjem okvir-
jev znanega in standardnega. Navdušil je Tommy Crane, pred-
vsem s vrhunskimi domislicami v izvajanju in zasanjanimi gibi. 
Prehajal je med rock, jazz, funky in tudi dub ritmi, jih pre-
pletal, z neverjetno dinamiko pa je v glasbi ustvaril občutek 
pretakanja in povezovanja. Igor Lumpert je z različnimi vložki 
ohranjal rdečo nit, predvsem pa prikazal drugačno plat jazza, 
plat, ki je izredno dinamična in sodobna. Igor Lumpert group 
so navdušili z inovativnostjo in pozitivnostjo, v prihodnje pa 
si želimo še več takih koncertov, s katerih odidemo nasmeja-
ni in polni energije.  B.Š.

SEVNICA - V Mladinskem centru Sevnica tudi v letošnjem letu 
nadaljujejo s projektom Šola za starše. Na srečanju 29. ja-
nuarja je bila osrednja tema pridni in poredni otroci. Kdaj 
so otroci pridni? Kdaj so poredni? Zakaj je njihovo obnašanje 

včasih nemogoče? Kakšno naj bo vedenje staršev, ko otrok 
trmoglavi? Ob konkretnih primerih iz vsakodnevne prakse, 
iz spominov na svoje otroštvo ter s pridobljenim strokovnim 
znanjem je s starši o vzgojnih strategijah spregovorila So-
nja Bobek Simončič. Simončičeva je vzgojiteljica predšol-
skih otrok in diplomirana socialna pedagoginja, zaposlena v 
sevniškem vrtcu, svoje znanje in izkušnje s področja vzgoje 
pa rada deli z zaposlenimi v vrtcih in s starši. V sodelovanju 
z Zavodom za šolstvo vodi tudi študijske skupine za zaposle-
ne v vrtcih in predavanja za starše. Sodeluje tudi v progra-
mu za podporo družini na Ljudski univerzi Krško. Matere, ki 
so se v lepem številu udeležile četrtkove šole za starše, so ji 
z veseljem in z zanimanjem prisluhnile.   S.R.

Igor	Lumpert	group	v	KDK

Igor Lumpert

Pridni	in	poredni	otroci

Šole za starše so se udeležile le mame.

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

Projekt Rastoča knjiga je pomembna vez s preteklostjo in most med seda-
njostjo ter prihodnostjo pri ohranjanju slovenskega jezika. Tudi v Sevnici 
je Rastoča knjiga prisotna že nekaj let. V zbirki so zbrana dela avtorjev 
Sevničanov, ki so postavili trajen spomenik Sevnici z deli, v katerih piše-
jo o Sevnici, o ljudeh, naravnih lepotah, kulturnih znamenitostih in ge-
ografskih značilnostih sevniške občine. Predsednik UO Društva »Rastoča 
knjiga« Slovenije dr. Janez Gabrijelčič, ki se je mudil na obisku pri žu-
panu Srečku Ocvirku, je bil navdušen nad odnosom Občine do te zvrsti 
kulturne dejavnosti. Na slovesnosti ob kulturnem prazniku bo na ogled 
postavljena z novostmi obogatena Rastoča knjiga Sevnica. 

Projekt	Rastoča	knjiga

Domačin Jože Repovž in sodelujoči v pogovoru 

V	dobri	družbi	v	Šentjanžu
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 Pred 15 leti ga je v Birni vasi 
pri Šentjanžu ustanovil An-
drej Repše kot družinsko 
podjetje z dvema zaposleni-
ma. Začeli so s prekrivanjem 
streh (z zamenjavo azbestnih 
kritin). Danes je v podjetju, 
ki se ukvarja s projektira-
njem in izgradnjo montažnih 
objektov z nosilnimi jekleni-
mi konstrukcijami, zaposlenih 
48 delavcev, okoli 270 pa je 
zunanjih sodelavcev. V Krme-
lju ima podjetje proizvodnjo 
in skladišče, prodajo in upra-
vo pa v Novem mestu. V letu 
2003 je podjetje ustanovilo 
še hčerinsko podjetje v Be-
ogradu. Podjetje Armat ima 
močan trg v Sloveniji in na 
območju nekdanjih jugoslo-
vanskih republik, predvsem v 
Srbiji. Želijo prodreti tudi na 
širši vzhodni trg - v Rusijo in 
v Ukrajino, kjer je čutiti »la-
koto« po tovrstnih objektih. 
Podjetje je v preteklem letu 
izkazalo skoraj 15 milijonov 
evrov konsolidiranih poslov-
nih prihodkov in kljub najbolj 
splošnim globalnim gospodar-
skim in branžnim napovedim v 
gradbeništvu niso zaskrbljeni, 
saj s svojimi strankami – in-
vestitorji že uspešno sklepa-

Njihovo	vodilo	je	preseganje	
pričakovanj	kupcev
KRMELJ/SEVNICA – Pred dvema tednoma, 22. januarja, je ob petnajstletnici 
obstoja potekala predstavitev podjetja Armat, ki predstavlja v posavski regi-
ji največje podjetje na področju proizvodnje in inženiringa sodobne gradnje 
montažnih objektov. 

jo nove pogodbe ter razvijajo 
svoje programe v skladu z za-
stavljenimi načrti. 

Proizvodnja temelji na izdela-
vi konstrukcijskih elementov, 
ki so plod lastnega razvoja, pa 
tudi različnih kleparskih za-
ključkov. Področje načrtova-
nja, inženiringa in izgradnje 
sodobnih montažnih objek-
tov - s poudarkom na jekle-
nih konstrukcijah, oblikova-
nju pločevine ter izolacijskih 
strešnih kritinah in fasadnih 
oblogah – nameravajo nadgra-
diti z uvedbo novih programov 

s področja gradbene energeti-
ke ter varovanja okolja. Tudi 
ohranjanju zdravega delovne-
ga in bivalnega okolja v pod-
jetju namenjajo posebno po-
zornost, kakor tudi razvojnim, 
delovnim in ostalim potrebam 
svojih zaposlenih. »Na delav-
ce se ne sme pozabljati,« je 
prepričan Repše. V glavnem 
gre za visokokvalificiran teh-
nični kader, ki ima pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas. 
O odpuščanju in skrajševanju 
delovnega časa v podjetju ne 
razmišljajo. 

Na večerni slovesnosti v sevni-
ški kulturni dvorani so ob 15-
letnici delovanja podjetja po-
delili priznanje dolgoletnemu 
in zelo dobremu sodelavcu, 
najboljšemu mojstru Štefanu 
Smoliču, Zvonetu Kebetu kot 
prvemu vodji projekta v pod-
jetju Armat in Alešu Mižigo-
ju, dolgoletnemu direktorju 
podjetja Medex iz Ljubljane, 
ki je prvi zaupal v tistih časih 
še precej neznanemu podje-
tju iz Mirnske doline posel v 
vrednosti 84 milijonov takra-
tnih tolarjev.

 Smilja Radi, foto: P. B.

Andrej Repše, direktor in 
solastnik podjetja Armat

KRŠKO - Center za podje-
tništvo in turizem Krško iz-
vaja tudi promocijo pod-
pornih storitev in v okviru 
tega je 27. januarja organi-
ziral brezplačno delavnico 
na temo uporabe informa-
cijsko komunikacijskih teh-
nologij ter spletnih orodij za 
večjo prepoznavnost, pro-
mocijo ter interaktivno ko-
munikacijo in s tem izbolj-
šanje uspešnosti poslovanja 
podjetij. 

Predavatelji so med dru-
gim opozorili na brezplačna 
orodja, ki omogočajo upo-
rabo funkcij, ki jih podjetje 
potrebuje za uspešen zače-
tek poslovanja in promoci-
je. Poleg tega je na spletu 

BREŽICE – Brežiška okolica je 
od druge polovice januarja 
bogatejša za Turistično kme-
tijo Vimpolšek, ki leži ob Le-
nartovi poti 22 nad Vrbino. Z 
odprtjem je družina uresniči-
la že nekajletni sen, odprtje 
svojega velikega življenjskega 

dosežka pa so družinski člani 
podelili s številnimi navzoči-
mi, med njimi tudi s tistimi, ki 
že vrsto let zaupajo njihovim 
kmetijskim pridelkom in me-
snim izdelkom, saj jih je mo-
goče kupiti na tržnicah v Bre-
žicah in v Krškem. Vimpolškovi 
živijo na tem prostoru že od 
17. stoletja dalje, rod za ro-
dom pa je z vzponi in padci 

Brezplačna	delavnica
veliko t. i. "social networ-
king" mest, ki omogočajo, da 
te stranke opazijo in spozna-
jo. S pravilno in premišljeno 
uporabo lahko dosežemo veli-
ko število uporabnikov oziro-
ma potencialnih strank. Med 
elementi sodobne promoci-
je in interaktivne komunika-
cije sodijo tudi rezervacijski 
sistemi. Uporaba rezervacij-
skih sistemov izhaja iz potre-
be po povečanju produktivno-
sti na osnovi avtomatiziranih 
prodajnih in drugih poslovnih 
procesov v turizmu. Internet 
je tu osnovna prodajna pot. 
Za uspešnost podjetja je če-
dalje bolj pomembno imeti 
prave informacije v pravem 
trenutku. Primerno orodje za 
urejanje informacij, za upra-

vljanje s strankami in projek-
ti je t. i. CRM (Customer Re-
lationship Management), ki 
so dostopni že za minimalno 
ceno, kar omogoča upravlja-
nje z informacijami in zadr-
žanje strank ter s tem naj-
cenejša širitev obsega trga. 
Predstavnik občine je tudi 
pojasnil, kako je s projektom 
izgradnje širokopasovnega 
omrežja po celi občini, ki je 
v teku, da bo potem povsod 
mogoča sodobna komunikaci-
ja. Gradivo je dostopno tudi 
na spletni strani http://www.
pckrsko.si/ ali http://www.
katalog-krsko.com/aktual-
no/. Brezplačne delavnice z 
aktualno tematiko bodo orga-
nizirali tudi v prihodnje.
 CPT Krško 

Od	»a«	do	»ž«	je	vse	domače

živel na tej kmetiji, ki bi jo 
radi ohranili tudi bodočim ro-
dovom. V trdem in vedno zah-
tevnejšem kmečkem življenju 
so družine Vimpolšek ohranja-
le in negovale svojo kmetijo 
– Alojz in Ana, Pepi in Mari-
ja, pa Franci in Slavica, ki z 
Matijem in Polonco danes da-
lje orjeta ledino na vinogra-
dniško-poljedeljski kmetiji z 

Bizeljsko-sremiškega obrobja, 
kjer na zdravju prijazen način 
pridelujejo in izdelujejo svoje 
dobrote. Iz želja, sanj, upov 
in vztrajnega dela ter s pribli-
žno desetimi odstotki državne 
pomoči je nastala stavba, ki 
bo omogočala preživetje na-
daljnemu rodu Vimpolškovih 
na njihovi zemlji.
 N.J.S.

Z majhno razširitvijo stoji na obnovljenih temeljih 
starega gospodarskega poslopja in hleva nova stavba

KOLEDAR PRIREDITEV ZA LETO 2009

Spoštovani organizatorji prireditev.

Na Centru za podjetništvo in turizem Krško želimo pripraviti koledar prireditev na mikro 
destinaciji Krško v sliki in besedi ter tako opozoriti na pomen, tradicijo, čas prireditve 
in naslov informatorja, saj beležimo veliko povpraševanj po prireditvah, a smo na tem 
področju precej neorganizirani. Želimo pa oblikovati tudi nove integralne turistične pro-
dukte in jih vsebinsko ter časovno povezati s prireditvami. ZATO KOLEDAR PRIREDITEV.

Med tistimi, ki veliko potujejo in želijo spoznati čim več posebnosti, je vedno več takih, ki povpra-
šujejo po prireditvah in dogodkih, ki zaznamujejo kraj, regijo in državo. Takih dogodkov je precej 
tudi na mikro destinaciji Krško, zato jih želimo predstaviti širši javnosti doma in v svetu ter obli-
kovati koledar prireditev, saj se pogosto dogaja, da je v enem dnevu več prireditev in da se dogod-
ki prekrivajo. Koledar prireditev bo objavljen na različnih turističnih spletnih straneh na lokalnem, 
regionalnem in državnem nivoju. Namenjen pa bo tudi sredstvom javnega obveščanja, turističnim 
agencijam, organizatorjem izletov, turistično informacijskim centrom, zavodom ter društvom, ki so 
organizatorji prireditev, tako da bi se na ta način izognili sovpadanja z datumi večih prireditev.

Ker smo prepričani, da je izdelava koledarja prireditev v našem skupnem interesu in bo 
pomembno prispeval k »redu« na tem področju, pričakujemo vaše sodelovanje. Vlju-
dno vas prosimo, da nam sporočite datume in pomembnejše informacije o tradici-
onalnih in drugih prireditev, ki po vaši oceni presegajo krajevni ali občinski pomen 
in so zanimive za širšo javnost. 
Posredujemo koncept vprašalnika, najdete pa ga tudi na spletnem naslovu www.kata-
log-krsko.com, lahko pa se tudi oglasite v naši pisarni. Kontaktna oseba: Lea-Marija Co-
larič-Jakše (tel. št. 07 49 02 221, e-mail lea.colaric-jakse@pckrsko.si).

PROGRAM PRIREDITEV V LETU 2009

IME PRIREDITVE

VSEBINA PRIREDITVE (turistična, športna, kulturna,…)

KRAJ IN PROSTOR

ČAS PRIREDITVE

ORGANIZATOR (naslov)

INFORMACIJE (naslov, telefon, e-mail, spletna stran)

OPIS PRIREDITVE (nastanek, tradicija, cilj prireditve)

CILJNA SKUPINA (prireditev za mlade, starejše, 
ljubitelje posameznih dejavnosti,…)

POSEBNOSTI (na prireditvi in v kraju)

PRILOGA (fotografija iz prejšnje prireditve)

PRIREDITEV JE ali NI ODVISNA OD VREMENA

KRAJ IN DATUM: IZPOLNIL:

 Center za podjetništvo in turizem Krško

CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO
Javni zavod

Cesta krških žrtev 46, 8270 KRŠKO
tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

V času med 22. in 25. januarjem so se na sejmu Turizem in počitnice 2009 predstavile 
vse posavske občine, med njimi tudi Brežice. Tako so lahko obiskovalci sejma vezli z 
našo veziljo, poizkušali dobrote iz repnic, okušali žlahtna vina iz grajske kleti in se 
družili z grofom Moškonom. Obiskovalci so lahko sodelovali v bogatih nagradnih igrah. 
Utrinke iz sejma si lahko ogledate na naši spletni strani: www.visitbrezice.com.

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

Matija Vimpolšek
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Pripombe in predlogi, podani k dopol-
njenemu osnutku DPN, so se nanaša-
li med drugim tudi na tehnične vidike 
umeščanja odlagališča v prostor, vpli-
ve na okolje in varnost prebivalcev, 
ekonomske vplive, infrastrukturna 
vprašanja ter vprašanja glede vklju-
čevanja javnosti v odločanje. Ministr-
stvo bo po javni predstavitvi stališča 
do pripomb in predlogov objavilo na 
svojem spletnemu mestu, nato pa na-
daljevalo s postopkom priprave osnut-
ka DPN za odlagališče NSRAO.

V zaključni fazi pa je tudi priprava ne-
odvisne recenzije projektne dokumen-
tacije za odlagališče NSRAO. V pripra-
vi je samo še recenzija z zornega kota 
geotehnike oziroma geomehanike, ki 
jo pripravlja prof. Stephan Sempri-
ch s Tehniške univerze v Grazu. Prof. 
dr. Andrej Umek s Fakultete za grad-
beništvo Univerze v Mariboru je kot 
vodja recenzijske skupine na sestan-
ku delovne skupine (ta je bila v okviru 
Lokalnega partnerstva v Krškem usta-
novljena z namenom naročila omenje-
ne recenzije) v začetku januarja pred-
stavil osnutek recenzijskega poročila. 
Predvidoma že kmalu v februarju, ko 
bo recenzija v celoti zaključena, pa bo 
organizirana tudi javna predstavitev 
njenih ključnih ugotovitev. Ena osre-
dnjih ugotovitev osnutka recenzijske-

ga poročila je po besedah prof. Ume-
ka naslednja: »Sposobnost zagotoviti 
varnost in dolgoročno funkcionalnost 
odlagališča, kar sta bila ključna kri-
terija recenzentov pri ocenjevanju, 
je bistvena prednost variante B, torej 
vkopanih silosov.«

zaKaj in KaKo je bila 
naročena recenzija projektne 
Dokumentacije za oDlagališče 
nsrao na loKaciji vrbina?

Februarja in marca 2008 je bil javno 
razgrnjen dopolnjeni osnutek državne-
ga prostorskega načrta (DPN) za odla-
gališče nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov (NSRAO) na lokaciji Vrbina 
v Krškem. Občinski svet občine Krško 
je po tem na svoji 3. izredni seji (17. 
marca 2008) sklenil, da je treba pred 
izdajo mnenja Občinskega sveta k pre-
dlogu DPN za odlagališče NSRAO izde-
lati neodvisno preverbo vseh treh va-
riant odlagališča na lokaciji Vrbina, 
poleg tega pa podati tudi oceno spre-
jemljivosti. ARAO je namreč pripravi-
la projekte za izgradnjo odlagališča, v 
katerih je proučila različne lokacije in 
različne tipe odlagališča. Kot najustre-
znejšo je predlagala lokacijo v nepo-
sredni bližini NEK (Vrbina), kot naju-
streznejši tip odlagališča pa varianto 

B, to je vkopani silos.
V okviru lokalnega partnerstva je bila 
na podlagi omenjenega sklepa Občin-
skega sveta ustanovljena delovna sku-
pina za naročilo neodvisne recenzije, 
katere člani so Branko Janc in Metod 
Šonc (kot predstavnika Občinskega 
sveta občine Krško) ter Janko Horvat 
in Anton Mustar (kot predstavnika ko-
ordinacijskega odbora Lokalnega par-
tnerstva). Delovna skupina je zbrala 
projektno dokumentacijo, opredeli-
la predmet recenzije, določila možne 
izdelovalce analize in podala zahte-
vo po oblikovanju recenzijske skupi-
ne z mednarodno udeležbo kot doda-
tnim zagotovilom za objektivnost in 
neodvisnost recenzentov. Na sestan-
ku delovne skupine konec junija 2008 
je bil za vodjo delovne skupine imeno-
van prof. dr. Andrej Umek s Fakultete 
za gradbeništvo Univerze v Mariboru. 
V začetku januarja je bil predstavljen 
osnutek recenzijskega poročila, pred-
vidoma kmalu v februarju pa naj bi 
bilo lokalnemu partnerstvu posredova-
no zaključno recenzijsko poročilo. Pri 
recenziji dokumentacije je sodelovalo 
sedem priznanih domačih in tujih stro-
kovnjakov z različnih področij, in sicer 
za gradbeni del, geotehniko in geome-
haniko, hidrologijo in podzemne vode, 
sevalno varnost, potresno inženirstvo, 
okolje ter družboslovne vidik. 

Delavnica CIP-a je bila namenjena delova-
nju lokalnih partnerstev v prihodnosti, saj 
s sprejemom DPN-ja za lokacijo odlagali-
šča predvidoma spomladi letos partnerstva 
prenehajo delovati, vendar pa tako v bre-
žiškem kot krškem ugotavljajo, da bo po-
trebna neka oblika delovanja tudi v naprej. 
Mag. Nadja Železnik je 
pojasnila, da so udele-
ženci delavnice mnenja, 
da je treba najprej ugo-
toviti, kakšne bodo vse-
bine novega partnerstva 
po umestitvi odlagališča 
in nato določiti njegovo 
obliko. Čeprav ARAO za-
radi lažjega koordinira-
nja zagovarja eno par-
tnerstvo, bodo po njenih 
besedah upoštevali voljo 
na lokalni ravni. Namen 
in cilj ter prihodnja obli-
ka lokalnih partnerstev 
sta bili tudi temi delav-
nic, ki sta ju vodila prof. Radko Polič in 
prof. Drago Kos. Prevladuje mnenje, da 
zaradi različnih načinov delovanja ostane-
ta dve ločeni obliki, izpostavlja predsednik 
brežiškega Stane Preskar, ki pravi, da so 
v brežiškem dokaj uspešni. Od začetka so 
zasledovali štiri cilje; seznanjanje javno-
sti o radioaktivnih odpadkih in postopku 
umeščanja odlagališča ter spremembo za 
Brežice krivične uredbe o nadomestilih so 
dosegli, delno je povečana družbena spre-
jemljivost odlagališča, ni pa zagotovljena 
enakopravnost partnerstev in zaradi naga-
janja politike ni v celoti uspelo preveriti 
možnosti umestitve odlagališča NSRAO v 
brežiški prostor. 

Na redni seji je predsednik Preskar podal 
ugotovitve iz dveh koordinacij na okolj-
skem ministrstvu, ki sta potekali v drugi 
polovici januarja. Na eni so ministrstva mi-
nuli teden predstavila študije o hidroelek-
trarnah na spodnji Savi, ki so narejene na 

podlagi hidravličnih modelov. Vodstveni od-
bor je sklenil, da se s študijami seznani-
jo, saj se je pojavil nov moment vpliva va-
lov na retenzijske prostore in vpliva poplav 
celo na NEK, hkrati pa te študije na stran-
ski tir postavljajo Vrbinsko cesto med Bre-
žicami in Krškim. 

Sprejeli so program dela, v katerem na-
daljujejo z ustaljenimi aktivnostmi, z lan-
skimi bodo seznanili občinske svetnike in 
javnost na spletni strani, poudarjajo in-
formiranje javnosti, aktivno sodelovanje 
v postopku umeščanja odlagališča NSRAO 
v prostor, marca so predstavniki slovenskih 
lokalnih partnerstev povabljeni na medna-
rodni projekt Argona na Švedsko, pripravi-
li bodo ekskurzije v Rudnik Žirovski vrh v 
zapiranju ter ogled madžarskega odlagali-
šča, junija bodo gostitelji pete delavnice 
CIP, nadaljevali pa bodo z utečenimi aktiv-
nostmi informiranja javnosti, eden od na-
činov je tudi ažurna spletna stran. 

Več informacij o delu in nalogah Lokalne-
ga partnerstva Brežice si oglejte na naši 
spletni strani www.lokalnopartnerstvo.si, 
ali osebno v krajevnih skupnostih Šentle-
nart in Globoko.
 Vodstveni odbor
 Lokalnega partnerstva Brežice

Aktivno	naprej!
V Lokalnem partnerstvu Brežice so se v januarju udele-
žili že 4. delavnice Cowam in practice (CIP) v Krškem, 
kar dveh koordinacij na okoljskem ministrstvu in na prvi 
letošnji seji 29. januarja skupaj s člani pododborov spre-
jeli tudi program dela. 

Prva letošnje seja je bila zelo živahna.

Lokalno	partnerstvo	Krško

O	odlagališču	NSRAO	v	februarju
Ministrstvo za okolje in prostor v tem mesecu načrtuje javno predstavitev predloga stališč do pri-
pomb in predlogov, ki so jih prebivalke in prebivalci Krškega, Občina Krško in posamezne krajev-
ne skupnosti, nevladne organizacije ter svetniške skupine podale v februarju in marcu 2008. V tem 
času je bil namreč javno razgrnjen dopolnjeni osnutek državnega prostorskega načrta (DPN) za od-
lagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji Vrbina v Krškem.

BREŽICE - Kako aktivno preživeti zimski vikend s svojimi otro-
ci, je bil glavni motiv očetov, ki smo se udeležili že tradicio-
nalnega »očkovega vikenda« pod taktirko idejnega vodje Mi-
tje Oštrbenka. Vsi željni dobre družbe, veliko aktivnosti ter 
zabave, smo se zbrali v Kandršah, ob smučišču Vidrga-Kan-

drše. Tam smo  preživeli aktiven oddih oz. vikend s svojimi 
otroci brez mamic. Ker čas vse prehitro beži in otroštvo hi-
tro mine, se nič kolikokrat zamislimo, kako malo časa preži-
vimo s svojimi otroci, to še posebej velja za nekatere očete, 
ki so polno zaposleni z vse mogočimi dejavnostmi. Na tovr-
stnih organiziranih skupnih dnevih se očetje še bolj zbliža-
mo s svojimi otroci, obujamo lepe spomine, ker spomini in 
doživetja so tisto kar nam ne more nihče vzeti. Celoten po-
tek vikenda je snovan tako, da se ves čas nekaj dogaja, da 
vzpodbujamo ter utrjujemo vezi med sabo, da se preizku-
šamo v vseh mogočih zimskih športnih aktivnostih ter da se 
predvsem imamo lepo v sproščenem vzdušju in prelepem 
zimskem okolju.
 Matjaž Tabor

Očkov	vikend	–	Kandrše	2009

Udeleženci »očkovega vikenda« v Kandršah

LJUBLJANA, POSAVJE - Posavje je krepilo svoj renome na sej-
mu Turizem in prosti čas, ki je potekal od 22. do 25. januarja 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Doživljaj, Turistič-
na agencija Posavje, je bila s svojimi informatorji prisotna v 
prostorih hale B (Marmorna dvorana) na Sončevi poti – Posav-

je. Na sejmu so gostili domačega čebelarja Franca Zagorca, 
ki je predstavljal medene izdelke, in turistično kmetijo Ro-
štohar iz Selc nad Blanco, ki se je predstavila s svojimi oku-
snimi suhomesnatimi izdelki. Obiskovalci so sodelovali tudi v 
nagradni igri z več kot sto zanimivimi dobitki iz Posavja. Le-
tos se še posebej usmerjajo v promocijo izletniško zanimivih 
točk, zato so promovirali tudi nov program predstavitve gra-
du Sevnica za najmlajše. Sejem je obiskalo veliko število obi-
skovalcev, ki so bili željni novih spoznanj in idej o možnostih 
kvalitetnega preživljanja svojega prostega časa. 

Posavje	na	Sončevi	poti

Radeška in sevniška stojnica na sejmu TiP

OKOLJE IN PROSTOR, PANORAMA

SENOVO – Krški župan Franc Bogovič se je 3. februarja na 
tradicionalnem srečanju sestal z duhovniki, ki službujejo v 
župnijah po občini Krško. Beseda je tekla o največjih pro-
jektih, ki bodo potekali na območju občine Krško, med dru-

gim tudi o načrtovani obnovi kulturne dediščine, med katere 
sodijo adaptacijska dela na sakralnih objektih. V letošnjem 
letu bodo obnovitvena dela izvajali na cekvah sv. Rozalije v 
Krškem, sv. Miklavža na Gradcu, sv. Petra v Brestanici in sv. 
Lovrenca na Raki v skupni vrednosti 46.696 evrov. 
 B.M.

Tradicionalno	srečanje	
krškega	župana	z	duhovniki

KRŠKO – 20. januarja je bilo 
v krškem hramu kulture za-
nimivo predavanje, ki ga je 
zdravnik, specialist šolske 
medicine, psihoterapevt ter 
avtor knjige Šolar na poti do 
sebe Viljem Ščuka poimeno-
val Princi in princeske na zrnu 
graha. V njem se je dotaknil 
zorenja osebnosti in povedal, 
da je to proces, ki traja že 
nekaj deset tisoč let ter je 
vezan na učenje obvladova-
nja nagonov in strasti in tudi 
sprejemanja socialne resnič-
nosti in določil, ki so dogo-
vorjena na najrazličnejše na-
čine, od ustave do zakonov. 
Med drugim je še poudaril, 
da moramo v sebi spremeni-
ti dosedanje vedenje in tudi 
način medsebojnega komuni-
ciranja. 

„Mislim, da si ljudje v 21. 
stoletju zaslužimo boj zdrav 
življenjski slog, predvsem 
pa manj pohlepnosti, večjo 
umirjenost in preseganje po-
trošništva,“ je med drugim 
še dejal predavatelj Ščuka in 
nadaljeval, da je nagovarja-
nje k potrošništvu nevrofizi-
ološka napaka, ki preprečuje 
človekov osebnostni razvoj in 
dela ljudi ranljivejše za vse, 
kar se okoli njih dogaja. Take 
ljudi je poimenoval „prince-
ske na zrnu graha“, ki so pre-
tirano občutljivi na strese in 
hitro zapadejo v različne ču-
stvene in vedenjske motnje, 
so večno nezadovoljni, ne-
razpoloženi, njihov pesimi-
zem pa jih velikokrat pahne 
k poseganju po prepovedanih 
nadomestkih kot so alkohol, 
droge ali igre na srečo.

  M. Kalčič M.

Predavanje	
o	princih	in	
princeskah	na	
zrnu	graha
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besedila za popevke, pred-
vsem narečne in z njimi tudi 
sodelovala na Festivalu vese-
le jeseni, kjer sem bila en-
krat nagrajena za najboljše 
besedilo, enkrat pa je pesem 
dobila prvo nagrado strokov-
ne žirije. Moje pesmi so pre-
pevali: Branka Kraner, Braco 
Koren, Ivan Hudnik, Ivo Moj-
zer, Andrej Plevnik, Stanka 
Macur in še kdo. Zelo dra-
ga pa mi je pesem za žen-
ski zbor, ki jo je uglasbil Ma-
tija Tomc.

Naj se še tako trudim, mi 
iz okusa ne gre tvoja belo-
kranjska pogača in ne misel, 
da je Bela krajina tvoja pe-
sniška muza.
Ja, pridružujem se drugemu 
delu tvojega stavka v upa-
nju, da bodo ti izviri še dol-
go čisti…

S časom sva začeli, pa še 
končajva z njim, kakšen je 
danes?
Zelo krut. Krut do resnice, 
pravice, malega človeka, slo-
venske besede, in predvsem 
do čutečih duš…

Posrednosti v klepetu nisva 
izničili z uradnim jezikom na 
»vi«. Eden od razlogov je na-
jino članstvo v KD Žarek Bre-
žice, ko sva si s kolegi več kot 
desetletje prizadevali v šop-
ke besed zbrati čimveč žar-
kov, pa je potem iz njih zra-
sla dejavna dobovska Beseda, 
kjer danes naša gostja snuje. 
Belokranjska pogača, ki jo je 
Ivanka pri odgovoru sicer po-
polnoma prezrla, je med ko-
vanjem misli sama oddajala 
svoj omamni »glas« iz peči-
ce, kakšno modro pa je med 
tem skoval še modro perna-
ti Piki, prava družba iz vrste 
papig.
 Natja Jenko Sunčič

Nova	odkritja	o	Valvasorju
BRESTANICA, KRŠKO – Od 2. marca pa nekje do konca aprila si bo na gradu Rajhenburg 
mogoče ogledati razstavo »Slovenec po domovini, Evropejec po duhu«. Razstava bo v str-
njeni obliki prikazovala delo velikega slovenskega učenjaka Janeza Vajkarda Valvasorja, 
ki je postal v 17. stoletju zaradi znanstvene razprave o presihajočem Cerkniškem jezeru 
član Angleške kraljeve družbe, največje družbe učenjakov v tistem času v Evropi. 

Kot je znano, je Valvasor svoje 
zadnje leto življenja preživel 
v Krškem, kjer so začeli z in-
tenzivnimi obnovitvenimi deli 
na t.i. Valvasorjevem komple-
ksu, vendar pa nekatere no-
vejše ugotovitve postavljajo 
pod vprašaj, ali je hiša, ki jo 
zdaj prenavljajo v Krškem, za-
res tista, v kateri je živel ba-
ron Valvasor. 

Zgodovinar dr. Boris Golec, 
zaposlen na Zgodovinskem in-
štitutu Milka Kosa v LJ, preda-
vatelj na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani ter sodelavec Znan-
stvenoraziskovalnega centra 
SAZU, je temeljito preučil vse 
primarne vire in številne, do 
zdaj prezrte dokumente, ter 
prišel do zanimive ugotovitve: 
»Valvasor ni nikoli živel v da-

našnjem "Valvasorjevem kom-
pleksu". O tem ni nikakršne-
ga dvoma. Z veliko gotovostjo 
lahko trdimo, da mu je pripa-
dala polovica sedanje Mencin-
gerjeve hiše, pozneje združe-
ne v celoto iz dveh meščanskih 
hiš. Četudi se zdi hiša majhna, 
je bila v Valvasorjevem času 
med največjimi v mestu in je 
skoraj enake velikosti kot tista 
od treh v Valvasorjevem kom-
pleksu, ki jo že 150 let zmotno 
pripisujejo polihistorju.«

Sicer pa je priznani slovenski 
zgodovinar tudi mnenja, da si 
je Valvasor nadel ime barona 
kar sam - verjetno zato, ker je 
bil prepričan, da si je s svojim 
izjemnim delom Slava vojvodi-
ne Kranjske takšen naziv tudi 
zaslužil. Skrivnost ostaja tudi, 
kje je sloviti polihistor poko-
pan - ali v družinski grobnici 
na Izlakah ali v kripti župnijske 
cerkve v Krškem, ki je ni več, 
saj so jo ob koncu 19. stoletja, 
ob prenovi cerkve, zakrili.

Razpravo z naslovom »Valva-
sorjevi v Krškem – kdaj, kje, 
s kom in kako« je zgodovinar 
dr. Boris Golec objavil tudi v 
zborniku »Janez Vajkard Val-
vasor in Krško«, ki je izšel v 
lanskem septembru. 
 Smilja Radi

Pisati si začela že v osnov-
ni šoli Mirana Jarca v Črno-
mlju. Kakšni časi so bili to?
To je bil čas, ko nismo imeli 
veliko, a smo bili neznansko 
bogati. Imeli smo ČAS. Ime-
li smo prijatelje, s katerimi 
smo se igrali vsakršne igrice, 
ki jih današnja mladež žal ne 
bo nikoli poznala. Imeli smo 
igrice brez igrač, pa je bilo 
v naši domišljiji toliko lepo-
te, ki smo jo doživljali sko-
zi te igrice. Takrat sem po 
vasi iskala knjige, da sem jih 
prebirala, kajti omara v šol-
ski knjižnici ni vsebovala ni-
česar, kar nisem že prebrala. 
Tako so se iz bogatega bese-
dičja in moje domišljije za-
čeli rojevati najprej spisi, ki 
so bili vedno lepo ocenjeni, 
nato pa, seveda, kot posledi-
ca opazovanj šaljive pesmi-
ce. Oboje sem objavljala v 
šolskem glasilu Bele breze,
pozneje pa v glasilih podje-
tij, ki so bila takrat nekaj 
najbolj samoumevnega. 

Če sedaj malce preskočiva 
še neko drugo uspešno ob-
dobje, so nekateri spomini 
pristali v pesniškem prven-
cu Pod silo spomina…
Ja. Če ne bi imela srečanja z 
Abrahamom, bi najbrž vsi ti 
spomini še vedno sramežlji-
vo ležali v mapah. Tako pa so 
moji domači in prijatelji sto-
pili skupaj in mi zbirko po-
klonili ob tej starostni pre-
lomnici. 

Ti se najbrž ne bodo ustavili 
„V brezvetrju časa“?
Najbrž ne. A danes je tako 
težko tisto žlahtnost spo-
minjanja ohraniti in obrani-
ti, težko je v današnji način 
življenja in razmišljanja za-
saditi tak cvet brez bojazni, 
da bi mu kmalu ugasnilo cve-
tenje.

Pogovor	z	Ivano	Vatovec

»Takrat	sem	po	vasi	iskala	
knjige,	da	sem	jih	prebirala«
Minilo je leto utemeljitelja slovenske besede, Primoža Trubarja, minil je dan rojstva Franceta Prešerna, 
skoraj je tu dan njegove smrti, 8. februar, ki smo ga ustoličili za slovenski kulturni praznik. Trubarjev in 
Prešernov prispevek slovenski besedi je neizmerljiv. V ta neprecenljiv mozaik je svoj delež vtkala tudi Iva-
na Vatovec. Po prvi pesniški zbirki »Pod silo spomina« je v krogu in s pomočjo prijateljev izdala drugo pe-
sniško zbirko »V brezvetrju časa«. Izšla je v času, ko so bile pokončne krošnje njenih brez razkošno zele-
ne. Pa njihove gole glave niso danes na daleč belo bleščečih deblih nič manj ponosne. In so Ivanin sinonim. 

Tako v prvencu kot v drugi 
zbirki dihaš sapice otožno-
sti. Si metafora nežne belo-
kranjske breze, a hkrati kot 
breza - pokončna…
Jaz breze ne gledam le kot 
simbol Bele krajine, ne pišem 
o njej le zaradi tega. Še kot 
otrok sem hodila po steljnikih 
in rodinah in povsod je bilo 
veliko brez. In vedno sem si 
našla katero, ki me je še po-
sebno pritegnila, zlezla sem 
v njeno krošnjo in se gugala 
v njej, čutila sem njeno glad-
kost in hrapavost in »presipa-
vanje« listov, visoko v vejah, 
v modri svobodi in svetlobi; 
ta melodija me je prevzela in 
napojila za vse življenje in iz 
nje srkam še danes tisti čas.

Brezvetrje časa je razdelje-
no v osem delov. Reciva, kaj 
bi iz dela sonetov izdvojila 
bralcu za razmišljanje?
V nekaterih sonetih je čutiti 
nekoliko socialne note, kaj-
ti človek ne more biti gluh 
in slep za vse, kar se doga-
ja okrog njega, in sedaj je 
čas, ko se veliko dogaja, ve-
liko krivic in nepravilnosti in 
veliko ljudi trpi, pa jih nih-
če ne zazna. Sicer pa posku-
šam povedati predvsem to, 

kar je nekaterim Slovencem 
zelo malo mar, pa bi jim mo-
ralo biti; Trubar se je že pred 
skoraj petsto leti postavil za 
slovenski jezik, Prešeren je 
zanj naredil toliko, da ni mer-
ljivo z ničemer, sedaj pa lah-
ko oba le nemočno opazuje-
ta tam nekje, kako se sredi 
Slovenije bere in govori vse 
drugo kakor pravilna sloven-
ščina. Prav je, da smo izobra-
žen narod, prav je, da zna-
mo tuje jezike, hudo narobe 
pa je, da zapostavljamo la-
sten jezik do te mere, ko že 
obstaja resna nevarnost zanj. 
Zato so v mojih sonetih tudi 
Prešernove solze.

Zdi se mi tudi, da te je hai-
ku izvrstno našel.
Te pesmice so mi zelo pri 
srcu. In vedno znova se spra-
šujem, kako naj v tako malo 
besed spravim toliko čudovi-
tosti.

Nenavadno se mi zdi, da si 
se odločila za štiri ilustrator-
je, ki so sicer tvoje brezve-
trje časa lepo obogatili?
Vsi štirje so moji dobri prija-
telji. Rudi Stopar je imel tudi 
roko pri oblikovanju, ilustriral 
je haiku, njegove so haige in 
ilustracije pred vsakim sklo-
pom ter naslovnica, ki ji je 
podlago poleg ilustracij prve-
ga sklopa naredila Zinka Žni-
deršič. Sklop Golobica je ilu-
strirala Jožica Udovč Krhen, 
sonete pa Branko Bogovič. 
Vsi štirje so naredili odlično 
zrcalno podobo mojih besed.

Pa se vrniva k tistemu uspe-
šnemu obdobju – k devetim 
uglasbenim pesmim, festiva-
lom narečnih popevk, Naši 
pesmi…
Ne vem, če bi to imenova-
la uspešno obdobje. Bil je 
pač čas, ko sem pisala tudi 

Ivana Vatovec

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

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

PRVI JOK, dok. film (sinhronizirano)
četrtek,  5.2, ob 18. uri 

in sobota, 7.2., ob 18. uri

Cafe teater: KDO VAM JE PA TO DELU?
politična farsa, igra: BORIS KOBAL

petek, 6.2., ob 19.30 uri
za modri abonma in izven

MARKO POGAČNIK: SAVA – 
VODNA HRBTENICA SLOVENIJE,

sreda, 11.2.,  ob 18. uri, predavanje, Klub KDK

Lgl: Svetlana Makarovič / SAPRAMIŠKA
lutkovna predstava za otroke od 3 let dalje

četrtek, 12.2., ob 18. uri
za rumeni abonma in izven

BELI PRAMEN: 
PUSTOLOVŠČINE MALEGA BOBRA,

dok. film (sinhronizirano)
sreda,  11.2, ob 17. uri, petek, 13.2., 

ob 18. uri, in sobota, 14.2., ob 18. uri

MAMMA MIA! romantični muzikal (film)
petek, 13.2., ob 20. uri in sobota, 14.2, ob 20. uri

TERRAFOLK & UNA PALLISER, koncert
nedelja, 22.2., ob 19. uri

Oh, ti, ljubi 
kulturni 
praznik!
Ne vem, kdaj in kdo me 
je določil, da sem novi-
narsko začela »pokrivati« 
kulturo. Oziroma kultur-
ne dogodke - vezane na 
vse možne ustvarjalne de-
javnosti in kar se na splo-
šno pojmuje kot kultu-
ra. Predvidevam, da sem 
se na nek način izdala 
sama. Zdi se mi, da za ves vek mojega trajanja. Ni mi 
žal za tisto samoizdajo (če je sploh bila, saj je kultura 
veljala za »oh, spet ta s to kulturo«, v informativnih 
programih pa že od nekdaj zaseda častno zadnje me-
sto, menda zato, da ublaži predhodne packarije), saj 
sem doživela veliko lepega in imela ob vsej izrazni le-
poti nič koliko možnosti ponotranjiti se. Pomeni, spu-
stiti se globoko v sebe in iz doživete lepote dognati, kdo 
sem in kaj želim. Zase, za ljudi in vse živo blizu meni, 
za človeštvo, za vesoljstvo, čemur pripada vse živo in 
neživo. Znova ugibam – bi iz 8. februarja, slovenskega 
kulturnega praznika (za slikarje in slike, glasbenike 
in glasbo, pisce in knjige in vse, ki se iz tega napaja-
jo), lahko končno vzniknil praznik kulture srca, ki naj 
bi živel v sleherni pori vsakega živega? V dobrem po-
menu, razumljivo.

V močno kulturnem plesu misli nizam vse obstoje-
če razlike med kulturnim praznikom in še neustoliče-
nim praznikom vseobsegajoče kulture. Ko naj bi kul-
turni praznik nujno moral oplemenititi vseobsegajočo 
kulturo. Da bi lahko zaživeli - in slavili - tudi  praznik 
kulture. No, dobrega srca vendar. In bi bila kulturni 
praznik in praznik kulture dva neločljiva dela. Iz če-
sar sledi – spoštovati druge in ceniti sebe.

Spoštovati sosedovo govorno področje, tudi pokaza-
ti, da ga razumeš in znaš, s čimer pokažeš svojo širino 
kulture in znanja, vendar ne za ceno lastnega. Lastne-
ga, slovenskega jezika. Ki nas, Slovence, označuje ura-
dno od Trubarja dalje. In so ga mnogi ne hoteli razu-
meti in ne priznati in so nas hoteli izbrisati z jezikom 
vred.  Kljub temu, da so se časi spremenili in se slo-
venski jezik danes učijo zlasti mladi iz oddaljenih de-
žel, nekateri z njim ravnajo nerazumno. 

Pred nedavnim sem sledila hrvaški oddaji »NU2« - 
Nedjeljom u dva -, kjer so gostili igralca in sodnika 
Poliča, politika in ekonomista Jankovića, pevca Pre-
dina in športnika Vilfana, recimo vse, ki jim je sloven-
ščina uradni jezik. Vse besede slovenskih govorcev so 
tekle v pogovornem (srbo)hrvaškem jeziku. Vse spošto-
vanje do jezika, ki so ga izpraševanci govorili kot svo-
jega, vendar sem se pred ekranom počutila prevarano, 
nelagodno, ponižano - ne glede na to, v kakšni pove-
zavi so tekla ali še tečejo njihova življenja izven meje  
domovine. Pa prav nič se ne spomnim, da bi na slo-
venski nacionalki kdaj koli doživela nekaj vsaj malo 
podobnega v obratni smeri. 

To je bila grenka izkušnja sicer le enega drobca iz 
ogromnega obsega obče kulture. Ne glede na to, da je 
zadnji gost v oddaji, hrvaški predsednik Mesić, pove-
dal, da je bil zaljubljen v Slovenko!

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

SEVNICA - 22. januarja sta se s 
svojimi deli v galeriji sevniške-
ga gradu predstavila domačin-
ka Nena Bedek z modernistič-
nimi podobami na slikarskem 
platnu in kipar Slaven Štam-
buk z otoka Brača, kjer sta se 
ustvarjalca pred leti spoznala 
in stkala preprogo prijateljstva 
in sožitja. Likovna dela učite-
ljice na OŠ Boštanj in slikarke 
Nene Bedek delujejo impre-
sionistično, hitropotezno, ab-
straktno, z veliko optimizma 
in toplega pogleda na življe-
nja, ki jih avtoričinim slikam 
daje pogosto uporabljena rde-
ča barva. Ali je mogoče trdemu 
in hladnemu kamnu vdihniti ži-
vljenje? Kipar Slaven Štambuk, 
ki izhaja iz velike družine kle-
sarjev iz vasi Selce na Braču je 
z razstavljenimi skulpturami iz 
kamna dokazal, da je to mo-
goče. Slaven je s prijateljem 
Perom dodatno polepšal zim-
ski večer z znanimi dalmatin-
skimi napevi. S. Radi

Dih	življenja	na	
platnu	in	v	kamnu	
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Februar je in bliža se čas odločitev, tako za mlade, kot tudi 
nekatere starejše. Katera šola? Kateri program? Zakaj rav-
no ta izbira? Ostati kje blizu? Ali iti malo dlje? Kaj posa-
mezne ustanove ponujajo? Kakšna znanja lahko pričaku-
jejo mladi v posamezni šoli in kakšna prihodnost jih čaka, 
ko ta program zaključijo? Kdo in kako jim ponuja nefor-
malno izobrazbo, ki pri delodajalcih iz leta v leto pridobi-
va na vrednosti?

Posavske in tudi druge izobraževalne organizacije smo po-
vabili k sodelovanju in nekatere izmed njih so se odzvale s 
svojimi informacijami. Upamo, da vam bodo tudi te obja-
ve pomagale pri sprejemanju pomembnih življenjskih od-
ločitev!
� Uredništvo

KAM	PO	ZNANJE?

Ekonomska in trgovska šola 
Brežice je ob sodobni opremi 
in učni tehnologiji s preuredi-
tvijo podstrešja tako s sredstvi 
ministrstva kot občine in izda-
tnim lastnim vložkom po bese-
dah ravnatelja Martina Šoška 
pridobila preko 600 m2 doda-
tnih površin za potrebe srednje 
in visoke šole, prav tako tudi 
dvigalo, s protipožarnimi var-
nostnimi napravami so opremi-
li celoten objekt. V tem letu 
pričakujejo gradnjo telovadni-

ce, ki je trenutno v fazi pro-
jektiranja. Zaradi nezgrajene 
telovadnice imajo težave vsa 
leta, tako organizacijske pri 
zagotavljanju pouka na drugih 
lokacijah kot varnostne, saj 
dijakom pri dnevnih migraci-
jah v cestnem prometu in na 
stranpoteh, ki jih sami ubere-
jo, ne morejo zagotoviti var-
nosti. Jih pa v poletnem času 
rešuje atletski stadion in kljub 
vsemu skušajo zagotavljati do-
bre pogoje za izvajanje špor-
tne vzgoje, navsezadnje so po-
nosni tudi na zlatega olimpijca 
Primoža Kozmusa, ki je bil 

Prostori	so	pomembni,		
a	ne	naredijo	dobre	šole	
BREŽICE – Ekonomska in trgovska šola Brežice nudi izredno dobre materialne pogoje za šolanje, pravi ravnatelj 
Martin Šoško in po desetih letih objekt po njegovem pripovedovanju zaradi skrbnega odnosa še vedno „diši po 
novem“. Težko pa čakajo na telovadnico. Po drugi strani je Gimnazija Brežice desetletje čakala na prenovo, ki 
se bo pričela letos. Prenovljeni srednješolski programi so v tem šolskem letu na preizkušnji, na prenovo gimna-
zijskih se pripravljajo, pravi ravnatelj Gimnazije Uroš Škof. Vsi pa se trudijo zagotoviti čim bolj pestre možno-
sti, da bi se osnovnošolci odločali za nadaljevanje šolanja v domači regiji, saj je njihov odliv velik. 

njihov dijak. „Prostori so po-
membni, a ne naredijo dobre 
šole,“ pravi Šoško, „zato so po-
membni ljudje in na tem gra-
dimo vsa leta.“ S tem name-
nom skušajo zasledovati visoke 
cilje, med katerimi so medse-
bojno spoštovanje, priznava-
nje različnosti in zavestna skrb 
za vsakega posameznika. 

V tem šolskem letu imajo 400 
dijakov ter 150 študentov. Iz-
vajajo štiri programe: triletni 
program trgovec ter štirile-
tne programe ekonomski teh-
nik, logistični tehnik in poklic-
no tehniški program, znan kot 
3+2 za pridobitev naziva eko-
nomski tehnik. Kot je še po-
jasnil ravnatelj, so kmalu po 
letu 2000 razmišljali o doda-
tnih izobraževalnih možnostih 
in ponudili vrsto dodatnih pro-
gramov, med katerimi je logi-
stični tehnik tudi zaživel. „Za 
dodatno ponudbo se borimo iz 
preprostega razloga, ker hodi 
iz Posavja v srednje šole dru-
gih regij kar 40 odstotkov po-

pulacije. To je daleč največji 
odliv iz regije med vsemi slo-
venskimi regijami,“ izpostavlja 
ravnatelj, ki pravi, da vendarle 
obstaja posluh, saj imajo v pri-
hajajočem letu razpisan prvi 
oddelek v programu tehnik va-
rovanja. Na višješolskem pro-
gramu so imeli doslej program 
komercialist, po lanskoletni 
prenovi pa letos izvajajo pre-
novljeni program ekonomist. 
Letos imajo razpisan enoletni 
„poklicni tečaj“ za pridobitev 
poklica na podlagi prej prido-
bljenih znanj, ki ga v zadnjih 
letih ni bilo, a so s posavskimi  
srednješolskimi ravnatelji ugo-
tovili tudi potrebo po tej obliki 
izobraževanja. 

Letošnje šolsko leto je v poklic-
nih in strokovnih šolah močno 
zaznamovalo uvajanje preno-
vljenih programov, gimnazije 
se na te šele pripravljajo. Pre-
nova želi zagotoviti povezanost 
šole z okoljem, zlasti gospo-
darstvom (v novih programih 
bo več praktičnega usposablja-

nja z delom, več mentorske-
ga pristopa in s tem povezane-
ga timskega dela). Prenovo pa 
spremlja tudi prenova predpi-
sov, npr. ni več negativne oce-
ne,  temveč ugotovitev, da di-
jak ne dosega minimalnega 
standarda znanja. Sodelujejo 
tudi v nacionalnih in mednaro-
dnih projektih, lani so zaklju-
čili triletni Comeniusov pro-
jekt z naslovom Čudoviti svet 
voda, ki so ga tudi vodili, letos 
nadaljujejo v tem projektu na 
temo Skrb za prihodnost, so v 
mreži Unesco šol in tudi dru-
gih projektih. Zadnje čase pa 
se ubadajo z vprašanjem pri-
seljencev, saj dobivajo dija-
ke s pomanjkljivim znanjem 
slovenščine, kar pomeni teža-
ve pri spremljanju snovi, zato 
sodelujejo pri nacionalnem 
projektu, kako tem dijakom 
omogočiti srednješolsko izo-
braževanje. Ravnatelj verja-
me, da bodo s tako programsko 
ponudbo zmanjšali odliv dija-
kov iz Posavja in s tem prispe-
vali k živosti regije, saj se boji, 
da če tako mladi ljudje odide-
jo obstaja velika verjetnost, 
da se več ne vrnejo. 

V Gimnaziji Brežice se 660 di-
jakov odloča med dvema gim-
nazijskima programoma, splo-
šnim in ekonomskim, v okviru 
splošne gimnazije imajo še pri-
lagojen program v evropskem 
oddelku, kjer so lani končali s 
prvo generacijo in letos dobili 
evropski oddelek podaljšan še 
za dve leti. Hkrati izvajajo tudi 
maturitetni program kot pri-
pravo na maturo. Na šoli ima-
jo 23 oddelkov, zaradi delitve 
v skupine pri številnih predme-

tih pa imajo veliko prostorsko 
stisko in celo najeti dve učilni-
ci v Prosvetnem domu. Lani je-
seni je ravnateljsko mesto pre-

vzel Uroš Škof, ki pravi, da je 
njegova predhodnica Stanisla-
va Molan uspela pripeljati pre-

novo gimnazijskih prostorov tik 
do realizacije. Zdaj težko ča-
kajo na pričetek obnove stare-
ga samostanskega dela in do-
zidavo k novemu delu z novo 
telovadnico. „Trenutni pogoji 
so katastrofalni, ne vem kate-
ra slovenska srednja šola ima v 
21. stoletju take pogoje,“ pra-
vi ravnatelj, ki dodaja, da je 
prenova v programu Ministr-
stva za šolstvo že celo desetle-
tje. A kot rečeno, šole ne na-
redijo prostori, temveč ljudje, 
zato je ravnatelj hvaležen ko-
lektivu in dijakom, ki vztrajajo 
pri danih prostorskih pogojih. 

Po prenovi, ki je načrtova-
na v dveh letih, želijo uvesti  
tudi  športni oddelek. „Posav-

je je športna regija, veliko di-
jakov je rokometašev, atletov, 

Ravnatelj Martin Šoško

Ravnatelj Uroš Škof

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Gimnazija Brežice

nadaljevanje na str. 12
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www.dijaskidom.org
V dom sprejemamo dekleta in fante (ločeno po prostorih) vseh srednjih
šol in študente višjih strokovnih in visokih šol na novomeškem 
področju. Nudimo jim celodnevno oskrbo z zdravo prehrano, strokovno 
pomoč vzgojiteljev, zagotavljamo redno učenje in omogočamo kreativno 
izrabo prostega časa.

Običajni dan v dijaškem domu se prične zjutraj z zbujanjem in 
zajtrkom, dijaki, ki imajo pouk popoldan, pa se udeležijo učnih ur pod 
nadzorom in ob pomoči vzgojitelja. Ravno tako so organizirane učne 
ure v popoldanskem času. Vzgojitelj vodi evidenco udeleževanja na 
učnih urah, spremlja dijakov šolski uspeh in dijaku pomaga pri osebni 
rasti in odraščanju. 

V večernem času so v domu organizirane različne interesne 
dejavnosti, dvakrat na teden v domski kinodvorani vrtimo tudi filme, na 
izobraževalne večere povabimo zanimive goste, si ogledamo zgodbe 
iz sveta popotništva preko potopisov, organiziramo kvize in plese. 

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu: 07 / 393 55 87 
(dopoldan) ali 07 / 393 55 99 (popoldan),telefaks: 07 / 393 55 84 
elektronski naslov: natasa.kokol@guest.arnes.si.

INFORMATIVNA DNEVA V DIJAŠKEM DOMU:
petek,13.02.2009, 8.00 - 17.00 in sobota 14.02.2009, 8.00 - 12.00

Veselimo se vašega obiska! 

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 
tel.: 07/3932-182, faks: 07/ 3932-184 

http://www.vss-nm.com
e-mail:Vss.nm@guest.arnes.si

Šolski center Novo mesto 
Višja strokovna šola 

V študijskem letu 2009/2010 nova programa
INFORMATIKA in LESARSTVO

Šolski center Novo mesto, Višja
strokovna šola, izvaja višje-
šolske programe iz šestih
razli nih strokovnih podro ij.
Pri etek izobra evanja sega v
leto 1996, ko so pri eli izvajati
višješolski program Strojništvo,
kateremu so sledili sedaj e
prenovljeni višješolski programi
Varstvo okolja in komunala,
Elektronika in Logisti no in e-
nirstvo. Vsi višješolski študijski programi trajajo dve leti, so
sestavljeni modularno in kreditno ovrednoteni s 120
kreditnimi to kami po ECTS.
S tem so zvišali kakovost programov, dodatno okrepili
prakti no sodelovanje s podjetji in dosegli ve jo
kompetentnost študentov.
V letošnjem študijskem letu bodo poleg štirih obstoje ih
programov razpisali še dva nova programa, INFORMATIKO
in LESARSTVO. S tem bo višja strokovna šola pove ala
svojo ponudbo, srednješolcem pa bo omogo ena ve ja in
la ja izbira pri odlo itvi za nadaljnji študij. Glede na potrebe
gospodarstva bo ta dodatna ponudba prav gotovo prispevek k
ve ji ponudbi izobra evanja na Dolenjskem in širši okolici.

Drago Simon i , ravnatelj VSŠ

tel.: (07) 3737 884, 
info@fi s.unm.si, 
http://fi s.unm.si

FIŠ je prva novomeška fakulteta. Ustanovil jo je Državni 
zbor Republike Slovenije junija 2008.

V študijskem letu 2009/2010 
bo izvajala

VISOKOŠOLSKI
STROKOVNI,
UNIVERZITETNI IN
MAGISTRSKI
bolonjski študijski program 
Informatika v sodobni družbi.

INFORMATIVNA DNEVA
za vse programe:

13. 2. 2009 
ob 10. in 16. uri

14. 2. 2009 
ob 10. uri

na Fakulteti za 
informacijske študije,
Novi trg 5, Novo mesto.

Vsi trije progami se bodo izvajali v redni obliki 
v Novem mestu, v izredni obliki pa v Novi Gorici 
in Ljubljani.
Diplomanti interdisciplinarnih študijskih pro-
gramov Informatika v sodobni družbi VS, UN in 
MAG po zaključku študija pridobijo bogata znanja 
s področja informatike in družboslovja. S prido-
bljenimi znanji bodo v gospodarskih in negospo-
darskih organizacijah ustvarjali mostove med 
osebjem, ki skrbi za informacijsko tehnologijo,
in ostalimi, vključno z menedžmentom.

Foto: Boštjan Pucelj

IZOBRAŽEVANJE

zato bomo poskušali pridobi-
ti tudi ta oddelek, če ugoto-
vimo, da je med osnovnošol-
ci zadostno število učencev, 
da bi ga  napolnili,“  pravi rav-
natelj. Tretja želja pa je, da 
bi vsi osnovnošolci, ki končajo 
osnovno šolo v Posavju, konča-
li šolanje na brežiški gimnazi-
ji oz. posavskih srednješolskih 
programih. V gimnazijo skuša-
jo pritegniti tudi dijake iz mej-
nih občin, tako Bistrice ob Sotli 
in mejnih področij Sevnice in 
Krškega, ki se usmerjajo v Ce-
lje in Novo mesto.“ To bo izje-
mno pomembno, če bo Posav-

je regija, saj bomo z odlivom 
dijakov v druge regije plače-
vali zanje tem regijam,“ raz-
mišlja Škof. 

Na šoli so veseli, da je Zavodu 
za šolstvo uspelo evropski od-
delek pridobiti še za dve leti, 
saj način dela v tem oddel-
ku prinaša temelje posodobi-
tve gimnazijskega programa, s 
projektnim delom,  obveznimi 
mednarodnimi izmenjavami, 
poudarkom na drugem tujem 
jeziku in sodelovanju tujejezič-
nih učiteljev, več je nastopov 
dijakov, uporabe komunikacij-
sko informacijske tehnologije 

in razvijanje tuje jezične ter-
minologije na posameznih po-
dročjih. Gimnazija Brežice so-
deluje v konzorciju gimnazij z 
namenom vpeljave posodobi-
tve gimnazijskega programa do 
leta 2014, v tem šolskem letu 
so uvedli le posodobljene učne 
načrte. „Leta 2014 naj bi ime-
li posodobljeno gimnazijo, ne 
samo učne načrte ampak izo-
braževalni program v celoti,“ 
pravi Škof. „V Posavju, pri nas 
in v Krškem, je 39,9 odstotkov 
osnovnošolcev v gimnazijskih 
programih, kar je visok odsto-
tek. Večina slovenskih gimna-
zij nima težav z vpisom, zato 

je vprašanje, koliko se bo sis-
tem gimnazij spremenil, to je 
pač moje osebno mnenje“ še 
pravi ravnatelj. 

Pri odločitvi za izbiro šole ni 
zanemarljiv tudi podatek o 
zagotavljanju tople prehrane. 
410  gimnazijcev se je odločilo 
zanjo, ponudnik je bližnja bol-
nišnica, kjer so prenovili kuhi-
njo in jedilnico. Na ekonomski 
in trgovski šoli pa imajo zuna-
njega ponudnika, ki toplo ma-
lico zagotavlja skoraj 75 od-
stotkom dijakov v razdelilnici 
hrane na šoli. 
 Suzana Vahtarič 

Prostori	so	pomembni...
nadaljevanje s strani 11

VALVASORJEVA KNJIŽNICA  
KRŠKO  

V FEBRUARJU

LITERARNI VEČER S KLARISO JOVANOVIČ
torek, 10. februarja ob 18.00 uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem
Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, vas vabimo na 
literarni večer s prevajalko, glasbenico in pesnico Klariso Jovanovič. 
Z njo se bo pogovarjala in nas vodila skozi njen književni prvenec 
Zgiban prek Mure igralka in prevajalka Sonja Polanc.

POGOVOR Z GORANOM VOJNOVIĆEM 
petek, 13. februar ob 19.00 uri –  

Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki
Vabimo vas na pogovor s pisateljem, filmskim in televizijskim 
režiserjem Goranom Vojnovićem, avtorjem knjige Čefurji raus!, z 
njim se bo pogovarjal Goran Milovanovič, kustos Galerije Božidar 
Jakac.

USTVARJALNO-PRAVLJIČNE ZIMSKE POČITNICE
16. do 20. februar ob 10.00 uri –  

Mladinski oddelek, Krško
V času zimskih počitnic vabimo otroke in starše, da preživijo 
počitniške dni v naši knjižnici. V Mladinskem oddelku v Krškem 
se dobimo vsak dan ob 10. uri. Tako bomo v ponedeljek, sredo in 
petek ustvarjali na temo pustnega časa, v torek in četrtek pa smo 
za vas pripravili še več pravljic.

AKCIJA MOJA NAJ KNJIGA
V februarju v Mladinskem oddelku in vseh treh izposojevališčih 
Valvasorjeve knjižnice Krško otroci v okviru vseslovenske akcije 
MOJA NAJ KNJIGA vabimo h glasovanju za NAJ KNJIGO. 

TOČKI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
Na naših točkah, na Izposojevališču Kostanjevica na Krki in Senovo, 
vam v sodelovanju z Ljudsko univerzo Krško nudimo vključevanje 
v različne študijske krožke in gradivo za samostojno učenje v 
prostorih knjižnice. Za informacije pokličite: za Izposojevališče 
Kostanjevica – Alenko Žugič Jakovina na tel. 07 4904 000; za 
Izposojevališče Senovo – Vilka Planinca na tel. 07 4904 000.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9.00 – 11.00 uro - 

Osrednja knjižnica v Krškem
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, ker pa 
za marsikoga uporaba računalnika ni tako enostavna, vas tudi v 
letošnjem letu vabimo na računalniške delavnice za starejše. 

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne. Vabljeni!
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ter štipendiranje njenih štu-
dentov. Lansko leto je družba 
podelila 17 štipendij (9 preko 
Posavske štipendijske sheme) 
tistim, ki se izobražujejo na 
različnih univerzah tehničnih 
smeri, v letu 2009 pa načrtu-
je podelitev še 20, od tega 
10 preko Posavske štipendij-
ske sheme. Dodatne štipendi-
je razpisujejo tudi hčerinske 
družbe. 

Vsekakor ne gre samo za uni-
verze, kamor odhajajo dija-
ki, ki jih želi GEN energija 
pridobiti za energetiko, am-
pak predvsem za poudarja-
nje priložnosti. V ta namen 
je družba investirala v sončno 
elektrarno moči 15,75 kW na 
strehi Šolskega centra Krško, 
ki dodatno omogoča sprem-
ljanje različnih parametrov 
in daje možnost za izobraže-
vanje na energetskem pod-
ročju. Dijakom in bodočim 
študentom želi s praktičnim 
primerom nazorneje pred-
staviti stvari, da se bodo laž-
je odločali o svoji študijski in 
poklicni karieri. Poudariti ve-
lja, da se v praksi kažejo po-
trebe po vse večjem deležu 
visoko izobraženih, predvsem 
tehničnih strokovnjakov, ven-
dar so tudi tehniki ključnega 
pomena, saj so nepogrešljivi 
v vsaki obratujoči elektrarni. 
Največje so potrebe po stroj-
nih- in elektrotehnikih, prav 
tako tudi po diplomantih, ki 
jim sledijo še fiziki, kemiki 
ter gradbeniki. 

Z vključevanjem oz. s pod-
poro izobraževalnim inštitu-
cijam želi GEN energija po-
magati mladim do uspeha, po 
drugi strani pa jim sporoča, 
da jim ponuja tudi vrednote, 
kot so stabilna, dolgoročna in 
varna zaposlitvena kariera, ki 
jo pravzaprav ponuja že na-
rava energetske branže oz. 
njeni stabilni, trajni, kakovo-
stni in varni proizvodni objek-
ti električne energije, kot je 
Jedrska elektrarna Krško.

Direktor je posebej izposta-
vil še naslednje:

GEN vlaga v trajne in obno-
vljive vire elektrarne;
v srednji šoli želi spodbudi-
ti zanimanje za energetiko, 
v našem okolju za hidro- in 
jedrsko energijo ter obno-
vljive vire, kot so sončne 
elektrarne;
možnost zaposlitve in po-
klicne kariere, stabilnost, 
varnost (stabilni trajni vir 
energije);
v Sloveniji razširja in deli 
svoje znanje okoli 1000 
strokovnjakov energetike in 
več kot 200 s področja jedr-
ske energetike;
vzgojo jedrskega kadra, ki 
bi se strateško usmeril v 
energetiko in v 10 letih po-
stal dober strokovnjak;
v GEN skupini približno 50 
novo zaposlenih na leto;
velike potrebe po jedrskih 
strokovnjakih v EU in svetu, 
zaradi bližajoče renesanse 
jedrske energetike tudi po 
tehničnem kadru za izdela-
vo komponent, opreme in v 
gradbeništvu;
z obratovanjem JEK 2 več kot 
400 novih delovnih mest.

 Martina Orožen
 foto: Roman Gradišek
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Po besedah ravnatelja Sre-
dnje poklicne in strokovne 
šole Krško bo letošnji infor-
mativni dan na Šolskem cen-
tru Krško-Sevnica nekaj po-
sebnega. V petek, 13. 2. 
2009, bo ob 9.00 kulturni 
program v športni dvorani, 
ob 15.00 istega dne in v so-
boto, 14. 2. 2009, ob 9.00 
pa v avli šole (glavni vhod). 
Vsem udeležencem želijo po-
kazati, zakaj postajajo naj-
sodobnejša šola v Sloveniji in 
katere nove pedagoške me-
tode uvajajo, kako posoda-
bljajo poučevanje teoretič-
nega in praktičnega pouka. 
Robert Rožman, ravnatelj 
šole, nam je razkril nekaj 
podrobnosti, kaj vse si boste 
lahko ogledali:

na novo opremljeno učilni-
co za avtomatiko in robo-
tiko,
proces proizvodnje elek-
trične energije s sončnimi 
celicami in učilnico,
prikaz pouka preko interak-
tivne table,
demonstracijo pouka v la-
boratorijih, računalniških 
učilnicah in delavnicah ele-
ktro- in strojne šole,
metode sodobnega načina 
poučevanja matematike, 
angleščine, slovenščine, ge-
ografije in zgodovine,
natančno predstavitev pro-
gramov in informacije o no-
vostih, ki jih prinašajo pre-
nove programov,
za starše in učence pripra-
vljajo tudi posebno prese-
nečenje.

Poudaril je tudi, da se bodo 
dijaki lahko odločili za novi 
modul Temeljna znanja iz je-
drske tehnike – del vaj bo iz-
veden v NEK na simulatorju, 
kar bo za dijake še posebej 
zanimivo.

Na šoli se zavedajo, da bo naše 
gospodarstvo v bodočnosti po-
trebovalo veliko kadra, ki ga 
lahko izobrazijo v Srednji po-
klicni in strokovni šoli Krško, 
česar se lotevajo zelo resno. 
Šola je lahko konkurenčna v 
slovenskem prostoru le, če je 
dobro opremljena in ima kva-
litetne učitelje, zato stimu-
lirajo izobraževanje zaposle-
nih. Pomembno pa je, da v 
šolo zaupa tudi gospodarstvo, 
zaradi česar so v slovenskem 
prostoru vedno prepoznavnej-
ši. O tem sta spregovorila tudi 
predstavnika donatorjev, ki 
kadre potrebujejo in ponuja-
jo dobra ter kvalitetna delov-
na mesta, g. Stane Rožman iz 
NEK in g. Martin Novšak, di-
rektor GEN energije.

Prvi je poudaril, da se v Nukle-
arni elektrarni Krško v polni 
meri zavedajo pomena kako-
vosti izobraževalnih procesov 
v javnih šolah. Izpostavljajo 
dejstvo, da le sodobna in ka-
kovostna šola zagotavlja pri-
čakovano znanje, ki je kapi-
tal, na katerem gradijo svoje 
rezultate in uspeh. Menijo, da 
morata gospodarstvo in javno 
šolstvo hoditi z roko v roki. 
Učni programi se morajo prila-
gajati potrebam gospodarstva 
in novim izzivom časa.

Na tem zavedanju in izhodi-
ščih se vzpostavlja tudi odnos 
s Šolskim centrom Krško-Sev-
nica. Skupaj z ostalimi par-
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tnerji sodelujejo pri izgraje-
vanju sodobnih temeljev za 
kakovostno izvajanje učnih 
programov. Oprema učilnic 

in delavnic je bila v prete-
klih letih prioriteta. Trenu-
tno tudi skupaj pripravljajo 
prvi izbirni predmet s podro-
čja jedrske tehnike.

Srednja šola Krško je njihov 
glavni vir srednješolskega 
kadra, zato so zainteresira-
ni za njen razvoj in kakovost. 
Glavnina zaposlenih v NEK 
ima srednješolsko izobrazbo 
tehničnih usmeritev.

Ob upoštevanju pričakova-
nega razvoja jedrske ener-
getike v slovenskem prosto-
ru bodo potrebe in interesi 
po tovrstnih kadrih še toliko 
večji. Verjamejo, da bo so-
dobno opremljena srednja 
šola vzpodbudila tudi dotok 
dobrih učiteljev in vpis na-
darjenih srednješolcev.

G. Novšak pa pravi, da je 
družba GEN energija eden 
od dveh celovitih ponudni-
kov električne energije v Slo-
veniji, ki ima danes v svoji 

skupini GEN–I (trgovanje in 
prodaja), Jedrsko elektrar-
no Krško (NEK), Termoelek-
trarno Brestanica (TEB), Sa-

vske elektrarne Ljubljana 
(SEL), hkrati pa je vključe-
na tudi v izgradnjo verige hi-
droelektrarn na spodnji Savi 
ter v nekatere ostale investi-
cije v OVE, zato predstavlja 
pomemben gospodarski su-
bjekt posavsko- zasavske re-
gije. Skupina zaposluje okoli 
900 delavcev, čigar povpreč-
na starost se v več hčerinskih 

družbah postopoma poveču-
je in s tem kaže na vse večje 
potrebe po novem, mladem 
kadru, ki prihaja iz srednjih, 

pretežno tehničnih šol in uni-
verz. 

GEN energija se zaveda, da 
kadrovska slika ni bleščeča 
predvsem zaradi splošnega 
dejstva, da prihaja po dvaj-
setletnem zatišju v jedrski 
stroki tako v svetu kot tudi 
v Sloveniji v JE Krško do ve-
čjih generacijskih upokojitev 

delavcev, ki so začeli svojo 
poklicno kariero v obdobju 
razcveta komercialnih jedr-
skih elektrarn, ter dejstva, 

da kadra potrebnih strok ni 
na pretek in ga je potrebno 
izobraziti.

Družba zato razvija preven-
tivno kadrovsko politiko, ki 
daje večji poudarek bodočim 
generacijam. Najodmevnej-
ša je prav gotovo spodbuda 
za nastanek in razvoj Fakul-
tete za energetiko v Krškem 

Odprtost,	inovativnost,	povezanost	z	gospodarstvom	–	
sopotnice	informativnega	dneva	na	ŠC	Krško-Sevnica
KRŠKO − V mesecu februarju po slovenskih srednjih šolah že tradicionalno potekajo informativni dnevi. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško so v lanskem 
letu uspeli z marsikaterim projektom, kar se odraža v boljši opremljenosti učilnic in kvalitetnejšem poučevanju, zato so se na ta dan še skrbneje pripravili.

V preteklih letih se je preno-
va izobraževalnih programov 
izvajala in uvajala v osnovnih 
šolah ter v tehniških in poklic-
nih programih, zadnji dve leti 
pa na pot prenove z uvelja-
vljanjem posodobljenih učnih 
načrtov stopajo tudi sloven-
ske gimnazije. Morda zaradi 
polpreteklih tudi slabih izku-
šenj z že omenjenimi preno-
vljenimi programi korak ni 
tako smelo pogumen in je 
previdnost večja, vendar je 
potrebno priznati, da se je 
v gimnazijskih programih že 
doslej poučevalo moderno, 
da so se uresničevale najbolj 
predrzne vizije, in na podro-
čju metodike in didaktike pa 
so se dosegali najvišji cilji. 
Slovenska gimnazija je vedno 
bila in bo vedno gradnik so-
dobne družbe ter glasnica na-
predka, v Krškem pa smo šli 
še korak dlje, saj je program 
splošne gimnazije oplemeni-
ten s strokovnimi vsebinami 
elektrotehnike, strojništva 
in računalništva. Pri splošnih 
predmetih pa odlično delo v 
razredu dokazujejo kar dija-
kinje in dijaki sami, ki redno 
posegajo po najprestižnejših 
državnih priznanjih – trenu-
tno je gimnazijec 4. letnika 
državni prvak v angleškem je-

ziku, izjemno uspešni so tudi 
mladi literati – gimnazijska 4. 
letnika je dobitnica državne-
ga priznanja za ustvarjanje 
na literarnem področju. 

Krški gimnazijec šolanje za-
ključi kot strokovnjak nove 
dobe – krasi ga splošna raz-
gledanost, hkrati pa obvla-
da specifična znanja, ki ga 
delajo edinstvenega in en-
kratnega ter mu odpirajo 
več vrat v prihodnost. Rav-
no zaradi programa, ki ga 
ponujamo na naši gimnaziji, 
smo se naučili prilagodljivo-
sti in odprtosti ter spoštova-
nja drugačnosti. V progra-
mu strokovne gimnazije je 
medpredmetna povezanost 
že v osnovi ključnega pome-
na za kakovostno poučeva-
nje; dijak/inja krške gim-
nazije lahko vešče uporabi 
svoje znanje fizike ali ma-
tematike pri vseh strokov-
nih predmetih ter ga nad-
gradi z izjemno specifičnimi 
znanji, ki jih nato lahko pre-
nese nazaj na izvorna pred-
meta. Uvajanje posodobi-
tve gimnazijskih programov, 
ki ga vodi Zavod RS za šol-
stvo in v katerega smo vklju-
čeni že od samega začetka, 
na naši šoli ni zahtevalo dra-

matičnih sprememb, saj smo 
hitro ugotovili, da določene 
smernice novega načina po-
učevanja, ki naj bi ga uvajali 
postopoma in z obilico zdra-
ve pameti ter glede na po-
trebe posameznih šol, upo-
števamo že vrsto let. 

Znani smo po izjemno dobro 
organiziranih izbirnih vse-
binah, ki so vsako leto bolj 
raznolike ter dijakom do-
puščajo, da izberejo tisto 
področje, kjer lahko najbolj 
udejanjijo svoja pričako-
vanja ter nadarjenost. Pro-
jektno delo je osnova pou-
čevanja pri vseh strokovnih 
predmetih že od samega za-
četka strokovne gimnazije v 
Krškem – vrhunec takšnega 
načina dela pa je projektni 
teden v 3. letniku, ko so dija-
ki zaradi doslednega in premi-
šljenega dela prvih dveh let 
opremljeni z vsem potrebnim 
znanjem in veščinami, zato 
lahko dosežejo vrhunske re-
zultate. Z vpeljevanjem po-
sodobljenih učnih načrtov v 
letošnjem šolskem letu smo 
cilje zastavili še više ter pre-
vetrili naše želje in pričako-
vanja ter učne načrte uskla-
dili z razvojno prioriteto naše 
šole – medpredmetnim pove-

zovanjem. Dijakinjam in di-
jakom želimo zagotoviti ce-
lostno in celovito znanje, jih 
naučiti povezovati in združe-
vati ter hkrati razdruževati, 
obogatiti njihova pričakova-
nja do sebe ter osmisliti nji-
hov status gimnazijca. 

Z izzivanjem njihove na-
ravne radovednosti jih želi-
mo opomniti na manjkajoče 
delce v njihovem znanju ter 
opremiti z veščinami, ki jim 
bodo dopuščale lastno odkri-
vanje in raziskovanje manj-
kajočega znanja. S še bolj 
načrtnim spodbujanjem eks-
perimentalnega dela, s so-
delovalnim in timskim pou-
čevanjem, z ocenjevanjem 
kompleksnih znanj in uvaja-
njem poučevanja z odprtimi 
in zaprtimi problemi bomo 
krškemu gimnazijcu dali iz-
jemno dobro popotnico za 
nadaljnji akademski ra-
zvoj. Brez lažne skromnosti 
in hkrati brez pretirane za-
letavosti smo si za motivaci-
jo pri uvajanju posodobitve 
v gimnaziji izbrali naslednji 
moto: dobri smo, morda pa 
se lahko še v čem izbolj-
šamo. 
 Šolski razvojni tim 
 Gimnazije Krško

Krška	gimnazija	na	poti	sprememb

Robert Rožman Stane Rožman Martin Novšak Ernest Simončič

IZOBRAŽEVANJE

Srednja šola Krško (foto: M. Mirt)
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BREŽICE - V Mladinskem centru se je 30. januarja na krvoda-
jalsko akcijo odzvalo okoli 210 krvodajalcev. Predsednica ob-
močnega združenja Antonija Zaniuk je pohvalila odziv mla-
dih, pa tudi podjetje Regulator, kjer se je vodstvo odločilo 

in so vsi prišli na krvodajalsko akcijo. Redne dvodnevne kr-
vodajalske akcije bo brežiški RK izvedel še maja in septem-
bra. Vodja ekipe, dr. Slavica Stanišič, z Zavoda RS za trans-
fuzijsko medicino je pohvalila odziv Brežičanov, saj so ob 
zmanjšanih zalogah krvi veseli vsakega krvodajalca, najbolj 
potrebujejo sicer Rh negativne skupine, kar nekaj med nji-
mi pa je bilo tudi mladih, kar je vzpodbudno.  S.V.

dva projeKta,  
eno sreDišče

Projekt Mednarodno kroži-
šče predstavlja revitalizaci-
jo kompleksa objektov bivše 
vojske z okolico na naslovu 
Gubčeva 10a. Vsebinsko je 
sestavljen iz podprojektov 
Mladinski hotel, Mladinski kul-
turni center in Neformalno iz-
obraževalno središče. Zadnja 
dva povzemata dve osnovni 
področji delovanja mladinske-
ga centra, medtem ko posta-
vlja Mladinski hotel osnovne 
pogoje za razvoj mladinske-
ga turizma v občini. Idejna 
vsebinska zasnova projekta s 
projektno dokumentacijo za 
izvedbo potrebnih obnovitve-
nih del sta nastali v sodelova-
nju Mladinskega centra Breži-
ce z vodilnimi slovenskimi in 
hrvaškimi nevladnimi organi-
zacijami ob finančni podpori 
evropske skupnosti in idejni 
podpori Občine.

Mladinski center Brežice se je 
aktivno vključil tudi v čas pri-
prave strateških dokumentov 
države za črpanje evropskih 
sredstev in prispeval k ume-
stitvi mladinskih centrov zno-
traj operativnega programa. 
Ta danes daje podlago Mini-
strstvu za šolstvo in šport za 
izvedbo razpisa za sofinanci-
ranje investicij v mladinsko 
turistično infrastrukturo po 
celotni Sloveniji.

Mednarodno	krožišče	Brežice	–	
kulturno	in	izobraževalno	središče
V Brežicah bo z evropskimi sredstvi prenovljen nekdanji vojaški kompleks na Gubčevi 10a, ki bo po 
končani obnovi na voljo za različne prireditve in dogodke. Prostori v kompleksu bodo namenjeni vsem 
generacijam obiskovalcev, saj bo poleg nastanitvenih kapacitet obnovljena tudi večnamenska dvorana, 
dodatno pa bodo opremljene učilnice in sejna soba.

Ker se je investicija obnove 
celotnega kompleksa od dne 
izdelave projektne dokumen-
tacije do danes bistveno zvi-
šala, sta Občina in Mladinski 
center Brežice tudi investici-
jo razdelila na dva projekta. 
Medtem ko investicijo Mla-
dinski hotel vodi Mladinski 
center Brežice v sofinancira-
nju Ministrstva za šolstvo in 
šport, je Občina Brežice pri-
dobila podporo investicije 
Mladinskega kulturnega cen-
tra Brežice s strani Ministr-
stva za kulturo. 

Kaj projeKt prinaša?

Prostori v prenovljenem kom-
pleksu bodo na voljo vsem 
obiskovalcem, ne le mladim. 
Po izvedbi investicije bo Mla-
dinski kulturni center ponu-
jal glasbeno vadnico, klubsko 

dvorano, več multimedijskih 
učilnic in prostorov za kultur-
no produkcijo in sejno sobo. 
Največja novost bo prav go-
tovo obnovljena kulturna 
dvorana. Skupaj s ponudbo 
66 ležišč Mladinskega hotela 
bosta projekta, združena v 
Mednarodnem krožišču nudi-
la odlične pogoje za medna-
rodne mladinske projekte in 
projekte ostalih društev ter 
zainteresiranih v občini Bre-
žice. Teh zaradi vnaprej dolo-
čenega pavšalnega sofinanci-
ranja iz različnih programov 
ob cenah obstoječe ponudbe 
nastanitvenih kapacitet v ob-
čini marsikdaj ni bilo moč iz-
vajati. Ob vsem tem ne sme-
mo pozabiti, da bo razvoj 
vsebin zagotovil tudi dodatne 
zaposlitve za namene upra-
vljanja in trženja razpoložlji-
vih prostorskih kapacitet. 

Projekt Mednarodnega kro-
žišča opravičuje zaupanje 
in investicijo Občine Breži-
ce v mlade, ki ga je izkaza-
la z ustanovitvijo mladinske-
ga centra in sofinanciranjem 
delovanja. Istočasno pa po-
stavlja nove izzive in prilo-
žnosti prihajajočim genera-
cijam mladih.

Pri uspešni prijavi obeh pro-
jektov na razpisa Ministrstva 
za šolstvo in šport ter Mini-
strstva za kulturo, velja še 
posebej izpostaviti, da je 
Občini uspelo zagotoviti za-
vidljivih 73 % sofinanciranja 
investicije (v povprečju) iz 
naslova evropskih sredstev. 
Oba projekta tako sofinan-
cira Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj.
 Vir: Občina Brežice

Uspela	krvodajalska	akcija	

Ekipe so bile ves čas zasedene.

BREŽICE – Člani Likovnega društva Brežice so ob pregledu 
dela minulega leta ugotovili, da so v društvu delali zelo za-
vzeto, saj so se udeleževali izobraževanj, razstav, likovnih 
kolonij in ostalih dogodkov ter plan za leto 2008 realizira-
li 100-odstotno, kar je, kot so povedali člani, plod dobrega 
vodstva. Predsednica Nevenka Ruškovič je povedala, da so 
se člani udeležili izobraževanja v Ljubljani ter številnih te-
čajev. Samostojno je razstavljal Tugo Lebič. Člani so se ude-
ležili likovnih kolonij – v Beli krajini, Brestanici, Dobovi, na 
Bizeljskem, na Mostecu in Čatežu ob Savi. Udeležili so se še 
različnih prireditev – državne razstave Les, Tanja Kržan je 
razstavljala v Velenju, za ex-tempore v Piranu so bile izbra-
ne slike Oliverja Ruškoviča, Nevenke Ruškovič in Jožeta 
Šterka, na državni razstavi Tudi črna je barva je razstavlja-
la Milena Gramc. Sicer pa so organizirali pet razstav in li-
kovno kolonijo, na kateri so gostili Likovno društvo Laterna 
Črnomelj. Predsednica Ruškovičeva se je zahvalila Vladu Ce-
dilniku za mentorstvo na omenjeni likovni koloniji in za po-
stavitev razstave na gradu Mokrice, pa tudi članom društva, 
ki so s svojo aktivnostjo pripomogli k uspešni izpeljavi plana 
za minulo leto, vodjo sklada Simono Rožman Strnad pa je 
opomnila, da brežiško društvo likovnikov izpolnjuje vse kri-
terije za uvrstitev v 1. kategorijo. N.J.S.

BREŽICE – Ljudska univerza Kr-
ško v sodelovanju s partnerski-
mi organizacijami - Knjižnico 
Brežice, Valvasorjevo knjižni-
co Krško, Knjižnico Sevnica in 
Mladinskim centrom Krško - v 
letih 2008-2013 vodi projekt z 
naslovom »Center vseživljenj-
skega učenja Posavje - nove, 
brezplačne poti do znanja«. V 
okviru tega so v Knjižnici Bre-
žice organizirali sklop preda-
vanj pod geslom Živimo zdra-
vo, s predsednico Društva za 
preprečevanje osteoporoze 
Mileno Jesenko pa so med-
se povabili predavatelja in bi-
oterapevta Marjana Ogorev-
ca. Množica obiskovalcev je z 
velikim zanimanjem prisluhnila prvemu predavanju na Ogo-
revčevo temo »Kje so vzroki bolezni?« Če zelo laično povza-
memo, je človek ne le materialno, ampak tudi ali predvsem 
duhovno-energijsko bitje, s svojo energijo oziroma mislimi 
pa si lahko škodujemo ali si koristimo – slabo privlači nega-
tivno in dobro pozitivno; s slabim, jezo, sovraštvom, z notra-
njimi stiskami mažemo svoje energetsko polje in privlačimo 
bolezen. Če sami svojega ega ne bomo spremenili v začara-
nem življenjskem klobčiču, nam ne bo pomagala ne uradna 
niti alternativna medicina. Najverjetneje je zelo pomem-
ben tudi genski zapis, z njim smo nosilci slabih in dobrih de-
janj naših prednikov, ki določajo naša življenja, sicer pa je 
za boljše in lepše življenje pomembno – dobro misliti in do-
bro delati. Februarja sledi še predavanje Sanje Lončar „Ko 
prebava stavka“, marca Savine Vybihal „Sprostimo se, okre-
pimo in pomladimo“ in aprila Romana Stoparja „Regenera-
cijska in zdravilna moč zvoka“. N.J.S. 

Živimo	zdravo

Marjan Ogorevc

Plodno	leto	2008

DOBOVA – Člani Kulturnega društva „Franc Bogovič“ Dobova so 
ob pregledu realizacije svojih aktivnosti ugotovili, da so za-
stavljeni plan dela za preteklo leto realizirali. Pridobili so do-
volj donatorskih sredstev za realizacijo programa, sodelovali 
so na mnogih prireditvah drugih društev v krajevni skupnosti in 

izven nje, deležni pa so bili tudi obiskov drugih društev. Po be-
sedah predsednika Draga Iljaša se je v letu 2008 vsaka sekcija 
na svoj način predstavila v domačem kraju: MePZ s samostoj-
nim koncertom ob 20-letnici delovanja, dobovski pevci z ude-
ležbo na območni in medobmočni reviji, likovna družina je vse 
svoje aktivnosti čez leto sklenila z lepo in odmevno razstavo ob 
10. obletnici delovanja v gradu Brežice, literarna skupina Be-
seda je zabeležila kar nekaj predstavitev knjig, z odmevnim in 
dobro obiskanim koncertom pa se je predstavila skupina Mari-
achi La Paloma. Vse sekcije društva pa so z ostalimi kulturnimi 
društvi in skupinami v Dobovi svoje lanske aktivnosti zaokroži-
le na božično novoletnem koncertu. 
Temeljni vir financiranja društva so občinska sredstva, ostala 
sredstva, kolikor jih je društvo potrebovalo za normalno delo-
vanje, so si morali priskrbeti sami. Pri tem lahko izpostavijo, 
da so bili deležni kar dobre podpore svojih sponzorjev oz. do-
natorjev, sicer bi bila njihova realizacija bistveno bolj siroma-
šna, zadovoljni pa so tudi s porastom članstva - ob koncu leta 
je društvo štelo 81 članov. N.J.S.

Presegli	so	plan	dela

Z letnega zbora KD Franc Bogovič Dova (foto: Rudi Mlinar)
BIZELJSKO - Na OŠ Bizeljsko je zadnji petek v januarju z 18. 
uprizoritvijo polnoletnost nastopil glasbeni festival, ki je nav-
dušil prepolno telovadnico občinstva, tako s kvalitetno zapeti-
mi pesmimi tekmovalnega dela kot prvimi nastopi najmlajših iz 
prve triade, pa tudi s kar štirimi šolskimi skupinami. Zbrani so 

prisluhnili 26 pevcem, v tekmovalnem delu jih je nastopilo 19, 
med mlajšimi učenci je s pesmijo »Poljub v slovo« po odločitvi 
občinstva zmagala Laura Omerzo, med starejšimi pa s »Take me 
to your heaven« Laura Lupšina.
Vsi so bili zares odlični, kar je ob njihovem talentu in odličnih na-
stopih zasluga tudi mentorja Vilka Ureka, ki živi za glasbo in jo 
velikodušno predaja učencem, kar je bilo videti tudi iz nastopa 
kar štirih skupin glasbenikov, v katerih so nastopili vsi, ki igrajo 
kak inštrument, tudi prenovljen šolski ansambel, ki je prerasel 
iz Fru Fru še v Rock Fru Fru razlličico. S. Vahtarič

Glasbeni	festival	polnoleten	

Nastopajoči mlajši učenci, zmagovalka Laura Omerzu 
skrajno desno

PRVENSTVO V SPEEDMINTONU - Badminton klub Pišece 
je 31. januarja v Termah Čatež pripravil 1. dvoransko 
prvenstvo Slovenije v speedmintonu. V konkurenci 
deklet je prvo mesto osvojila Maja Sušin iz BK Pišece, 
druga je bila Marina Omazić iz Švice in tretja slovenska 
tekmovalka Andreja Jecl. Pri fantih je zmagal Istvan 
Ferenczi iz Madžarske, drugi je bil Sandi Weseisen 
(Slovenija), tretje mesto pa sta delila Damir Ilić iz 
Hrvaške in Tadej Škof, član BK Pišece. Na fotografiji 
udeleženci tekmovanja.
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Občina Krško prejema v prehodnem obdobju, do izgradnje 
odlagališča NSRAO, 5,8 milijona evrov na leto. Če bo lokaci-
ja za odlagališče sprejeta, bo poleg teh sredstev prejela do-
datnih 1,5 milijona evrov. 

Kapitalski prihodki so načrtovani na podlagi programa pro-
daje občinskega premoženja. 
Transferni prihodki. Iz drugih javnofinančnih institucij so za 
leto 2009 predvideni transferi v proračun občine Krško v viši-
ni 17.983.258 evrov. Tu so zajeti prihodki oziroma transferi iz 
sredstev ministrstev in drugih državnih institucij za sofinanci-
ranje posameznih projektov predvsem s področja investicij. 

V primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2008 so načrto-
vani transferni prihodki kar za skoraj štirikrat višji, na kar je 
vplivalo tudi dejstvo, da bo del nerealiziranih transfernih pri-
hodkov iz leta 2008 predvidoma realiziran v letu 2009. Delež 
transferov v letu 2009 naj bi v strukturi prihodkov proračuna 
predvidoma znašal 34 %.

Za	kaj	se	porablja	denar	iz	proračuna?
Skupni odhodki občinskega proračuna za leto 2009 bodo pred-
vidoma znašali 61.843.903 evrov. V primerjavi z ocenami za 
leto 2008 so načrtovani odhodki višji kar za 75,3 %. 

Tekoči odhodki v strukturi proračuna za leto 2009 predsta-
vljajo 17,5 % in zajemajo sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim v občinski upravi in krajevnih skupnostih. Sem 
spadajo izdatki za energijo in komunalne storitve ter stro-
ški tekočega vzdrževanja in drugi operativni odhodki. Teko-
či odhodki so namenjeni tudi izplačilu obresti in oblikovanju 
treh vrst rezerve: splošno proračunsko rezervacijo, rezervo 
za naravne nesreče in sredstva za posebne namene – gre za 
proračunski stanovanjski sklad, ki je ustanovljen z namenom 
izboljševanja razmer na stanovanjskem področju. 

Tekoči transferi vključujejo sredstva, ki jih Občina Krško na-
menja subvencijam na področju gospodarske infrastrukture 
– tu gre za subvencioniranje mestnega avtobusnega prevo-

ga gospodarstva ni najboljša 
in so pogovori o krizi pogosti, 
a na Občini Krško kljub temu 
načrtujemo in razmišljamo 
optimistično ter ambiciozno. 
Razlog za tako visok proračun 

Proračun,	načrt	za	boljšo	
kakovost	našega	življenja

Proračun. Zahteven finanč-
ni dokument, v katerem je 
obsežno in natančno pred-
pisan načrt dela in sistem 
porabe sredstev, ki bodo v 
našem prostoru skozi čas 
dobila oprijemljivo in vidno 
podobo. Gre za vsebino, v 
kateri je namen skladen s 
ciljem – na stopnici razvoja 
stopiti še višje. 

Proračun Občine Krško za leto 
2009 je daleč najvišji v zgo-
dovini naše lokalne skupnosti. 
Več kot polovica bo namenje-
na za investicije na področjih 
gospodarske infrastrukture, 
gospodarskih in družbenih de-
javnosti. Res je, da živimo v 
času, ko kondicija slovenske-

se skriva v izjemni uspešno-
sti naše občinske uprave, ki je 
v zadnjih letih, kot boste vi-
deli v nadaljevanju, uspela s 
številnimi dobro pripravljeni-
mi projekti prepričati na raz-
pisih za pridobitev evropskega 
in državnega denarja. 

Pri sestavi proračuna smo že-
leli prisluhniti potrebam v oko-
lju, vsebino smo usklajevali s 
Krajevnimi skupnostmi in ime-
li ves čas pred sabo cilj - sle-
diti investicijam, ki bodo dale 
krajem kjer živimo razvojni za-
gon v prihodnosti. Gre tudi za 
projekte, ki morda ne izstopa-
jo toliko na kratek rok, a bodo 
zagotovo prinesli dodano vre-
dnost in velik pomen v priho-

dnjih desetletjih. Med njimi 
gre izpostaviti izgradnjo ka-
nalizacijskega omrežja, širo-
kopasovne povezave, ustano-
vitev fakultet in opremljanje 
poslovnih con za nove investi-
torje. 

Ob tem seveda ne pozabljamo 
na področje družbenih dejav-
nosti. Tlakovale ga bodo veli-
ke investicije v šolstvo in izo-
braževanje, kjer smo po več 
letnih prizadevanjih pridobili 
sofinanciranje. Veseli me, da 
uspešno nadaljujemo pot, ki so 
jo v minulih letih že zaznamo-
vali veliki projekti; če se spo-
mnimo novega Zdravstvenega 
doma, OŠ Senovo in Glasbene 
šole Krško.

Še naprej se bomo trudili, da 
bomo v obdobju do leta 2013 
izkoristili čim več možnosti, ki 
jih omogoča EU s svojimi spod-
budami in tako poskušali ure-
sničiti številne projekte. Zara-
di realizacije velikega števila 
le-teh ocenjujem, da je odlo-
čitev, da se zadolžimo in s tem 
na mnogih področjih v obči-
ni spodbudimo razvoj, spre-
jemljiva. Občina Krško tako 
letos, prvič po treh letih, spre-
jema odločitev o zadolžitvi v 
višini petih milijonov evrov. 

Številni kazalci občino Krško 
ocenjujejo kot eno uspešnej-
ših slovenskih občin. Če za 
temi ocenami stojijo dobro 
poznavanje lastnih možnosti 

in potencialov in realni ra-
zvojni cilji, je razlogov za op-
timizem, tudi v obdobju tako 
imenovane krize, dovolj. 

Upamo, da boste tudi vi v 
predstavljenem proračunu 
prepoznali njegovo pozitivno 
vrednost, saj smo potem do-
segli svoj namen v delu za do-
brobit tukajšnjega okolja ter 
varovanju dostojanstva in za-
gotavljanju blaginje. Ker smo 
»občina« ljudje. In vsak pro-
račun načrt za boljšo kako-
vost življenja.

 

 Franc Bogovič, župan

Spoštovane	občanke,	dragi	občani,	cenjeni	bralci	Posavskega	obzornika,

Pogled skozi čas prikazuje vidno rast proračuna v delu, ki je 
namenjen investicijskim vlaganjem. Medtem ko je bilo leta 
2005 za investicije namenjenih 27,44 % celotnega proraču-
na, se je do danes razmerje prevesilo čez polovico. Prora-
čun leta 2009 je v 63,75 % naložbeno naravnan, 36,25 % pa 
predstavlja preostali del tekočih nalog Občine. 

Od	kod	prihaja	denar	v	proračun?	
Proračun občine predstavlja letni načrt prihodkov in odhodkov, 
namenjenih financiranju javne porabe. Načrtovani obseg pri-
hodkov občinskega proračuna za leto 2009 je ocenjen v višini 
54.254.505 evrov. Prihodke, torej vir proračuna, sestavljajo 
davčni prihodki, nedavčni, kapitalski in transferni prihodki. 

Davčni prihodki predstavljajo prihodke občine iz državne-
ga proračuna na prebivalca občine, nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč, dohodnine, okoljske dajatve za onesnaže-
vanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaga-
nja odpadkov ter iz naslova turistične takse, komunalne takse 
in pristojbin za vzdrževanje gozdnih tekst, priključne in eko-
loške takse. 
Nedavčni prihodki vključujejo najemnine za poslovne prostore 
in stanovanja, komunalni prispevek, nadomestilo zaradi ome-
jene rabe prostora na območju jedrskega objekta, prihodke 
od lastne dejavnosti občinske uprave in prihodke od počitni-
ške dejavnosti ter prihodke krajevnih skupnosti za opravlje-
ne storitve. 
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Leto 2005 2006 2007 2008 2009

Tekoči del 15.468.019 16.476.148 15.389.507 18.033.042 22.420.227

Investicije 5.850.964 8.970.435 11.841.667 17.680.267 39.423.676

Višina odhodkov proračunov v letih 2005-2008, 
razmerje med investicijami in preostalim delom 
proračuna (*Obdobje 2005-2008 prikazuje realiziran 
proračun, obdobje 2009 pa načrtovan proračun)

Transferni prihodki
34,0 %

Kapitalski prihodki
7,7 %

Nedavčni prihodki
25,5 %

Davčni prihodki
32,9 %

Deleži prihodkov proračuna Občine Krško v letu 2009 
po skupinah

Davčni prihodki 17.826.949,00 
Nedavčni prihodki 13.844.497,00 
Kapitalski prihodki 4.158.564,00 
Transferni prihodki iz državnega proračuna 8.454.685,00 
Transferni prihodki iz sredstev EU 9.528.573,00

Viri proračuna

Tekoči transferi 
18,9 %

Tekoči odhodki
17,5 %

Investicijski odhodki
60,2 %

Investicijski transferi
3,5 %

Delež odhodkov po skupinah v letu 2009

Nadomestilo občini zaradi NEK 
do leta 2008

Predvideno nadomestilo PO 
sprejetju odlagališča NSRAO

5.800.000,00 7.300.000,00

Finančna nadomestila občini iz naslova zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedrskega objekta

V okviru nove finančne perspektive 2007-2013 je bilo 
moč pridobiti več sredstev kot v preteklosti. Pridobitev 
17.983.258 evrov državnih in evropskih sredstev je za 
Občino Krško velik uspeh in plod večletnega dela, jasno 
začrtanih programov, s katerimi smo uspešno kandidira-
li na razpisih za državni in evropski denar. 

Občina bo v letošnjem letu za sanacijo po neurju, ki 
nas je prizadelo leta 2005 namenila 749.127 evrov

za in sofinanciranje individualnih kanalizacijskih priključkov 
in malih čistilnih naprav. Na gospodarskih dejavnostih pa so 
subvencije predvidene za področje kmetijstva, malega go-
spodarstva in turizma.

Sklop tekočih transferov zajema tudi transfere posamezni-
kom in gospodinjstvom. Slednji se v pretežni večini nanašajo 
na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostare-
le, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplači-
lo razlik v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šole. 
Predvsem na področju socialnega varstva se potrebe iz leta 
v leto povečujejo.

Največji del transferov posameznikom in gospodinjstvom 
je razporejen za področje družbenih dejavnosti, in sicer za 
predšolsko vzgojo, za socialno varstvo in za prevoze šolskih 
otrok.

V okviru družbenih dejavnosti so transferi posameznikom in 
gospodinjstvom razporejeni med tri področja:

Tekoči transferi zajemajo tudi sredstva neprofitnim organi-
zacijam in ustanovam. V proračunu se namreč zagotavljajo 
sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s po-
dročij socialnega varstva, kulture, športa, požarnega varstva, 
dela z mladino in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagota-
vljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank.

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo tudi odhodki za 
delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj je 
Občina Krško in jim je dolžna zagotavljati sredstva za nji-
hovo delovanje. 

Za oskrbo v splošnih in posebnih domovih bo v letu 2009 
namenjeno 752.955 evrov.

Za druge pomoči (darilo ob rojstvu otroka, enkratne so-
cialne pomoči) proračun 2009 predvideva 98.437 evrov. 
Za pomoč na domu je predvidenih 213.750 evrov, sub-
vencijam stanarin pa 129.800 evrov.

Plačilo vrtca je odvisno od plačilnega razreda, v katere-
ga je vlagatelj uvrščen, razliko do polne cene zagotavlja 
občinski proračun; letos v višini 3.808.375 evrov. V pri-
merjavi z letom 2008 se je ta znesek zaradi novele za-
kona o brezplačnem varstvu za drugega in vse naslednje 
otroke povečal za 945.922 evrov.

Otroško varstvo 3.685.672,00
Socialno varstvo 1.426.549,00
Izobraževanje 749.794,00

Za delovanje društev različnih organizacij in društev na 
področju družbenih dejavnosti proračun 2009 zagota-
vlja 880.900 evrov sredstev.

V letošnjem letu se rast tekočih odhodkov odraža v usta-
novitvi Skupnega prekrškovnega organa in zagotovitvi 
sredstev za njegovo delovanje. Rast je spodbudil tudi 
dvig plač v javnem sektorju. Iz občinskega proračuna 
se namreč financirajo tudi plače zaposlenih v otroškem 
varstvu in tistih, ki delujejo v nekaterih javnih zavodih 
(Kulturni dom, Valvasorjeva knjižnica, Mladinski center, 
Poklicna gasilska enota…) 

Franc Bogovič
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OŠ Jurija Dalmatina in rekonstrukcijo OŠ Raka ter obnovo OŠ Leskovec. Nadaljevale se bodo ak-
tivnosti za pripravo dokumentacije za novo knjižnico Krško in izgradnjo novega bazena. Aktiv-
no bo potekalo tudi sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za delovanje Fakultete za energeti-
ko in zagotovitvi prostora za njene laboratorije ter inštituta za energetiko v Vrbini. Sledijo tudi 
prizadevanja za obnovo Rajhenburškega gradu in Šrajbarskega turna, za kar pričakujemo sofi-
nanciranje iz EU ter čakamo na objavo razpisov. 

Kaj	Občina	Krško	financira	na	področju	gospodarske	
infrastrukture?

Proračunska sredstva na področju gospodarske infrastrukture Občina Krško namenja za opra-
vljanje nalog s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, ravnanje s komunal-
nimi odpadki, urejanje javnih poti in površin, vzdrževanje občinskih javnih cest, prometne 
signalizacije, javne razsvetljave in zimske službe; organizira gradnjo, obnovo in rekonstruk-
cijo objektov, koordinira pripravo investicij v gospodarsko infrastrukturo za krajevne sku-
pnosti in koordinira ter ureja javna naročila. 

Letošnji proračun narekuje številna vlaganja na področju gospodarske infrastrukture in v 
tem okviru celovito urejanje komunalne infrastrukture v krškopoljskih vaseh. Med vidnej-
šimi bodo zagotovo tudi aktivnosti vezane na izgradnjo HE Krško in obvoznico mesta Krško; 
letos bo potekala gradnja nasipa ob reki Savi, obnova ceste Brestanica - Sotelsko – Krško, 
konec leta pa naj bi začeli tudi z izgradnjo tretjega mostu. Sledi še priprava državnega pro-
storskega načrta za medmestno povezavo Krško - Brežice in nadaljevanje izgradnje široko-
pasovnih povezav - projekta KLOH. 

Kaj	Občina	Krško	financira	na	področju	gospodarskega	
razvoja?

Oddelek za gospodarske dejavnosti na Občini Krško skozi proračun zagotavlja izvajanje nalog 
vezanih na gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, opravlja naloge s področja informacijskih pro-
storskih podatkov, naloge s področja kmetijstva, s stanovanjskega področja, s področja gospo-
darskih javnih služb za področje gospodarskih dejavnosti (plakatiranje, tržnica), skrbi za po-
dročje malega gospodarstva in turizma, skrbi za investicijska vlaganja za potrebe kmetijstva 
in ureja stanovanjsko področje.

V okviru drugih domačih transferov so izkazana sredstva za plače in materialne stroške zavodov 
in agencij. Prav tako so tu vodeni transferi v javne sklade (odvodi sredstev v SOD po stanovanj-
skem zakonu) in sredstva za pokrivanje določenih stroškov gospodarskih javnih služb v poveza-
vi s sredstvi danimi v upravljanje.

Za investicijske odhodke je v proračunu občine Krško za leto 2009 skupno predvideno 37.237.191 
evrov in so v primerjavi s predvideno realizacijo v letu 2008 višji za 131 %. Skupno je za investicij-
ske odhodke namenjeno 60,2 % sredstev občinskega proračuna v letu 2009. Tu so zajeti odhodki, 
ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih 
prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske uprave in področje urejanja prostora. 

V okvir investicijskih transferov spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije 
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, ter investicijski transferi proračun-
skim uporabnikom, ali drugače: gre za sredstva, ki se namenjajo koncesionarjem in javnim za-
vodom za investicijska vlaganja objektov in infrastrukture v lasti občine. V ta okvir sodijo tudi 
spodbude posameznikom predvsem za posodobitve na področju kmetijstva. Investicijski trans-
feri so za leto 2009 predvideni v skupni višini 2.146.485 evrov, kar predstavlja 3,5 %. 

Občinsko upravo sestavlja kabinet župana in šest oddelkov s 66 javnimi uslužbenci. Ostali 
organi pa so 30-članski Občinski svet, 7-članski nadzorni odbor, 8-članska volilna občinska 
komisija in po novem tudi Skupni prekrškovni organ petih posavskih občin. 

Proračun za leto 2009 je v veliki meri investicijsko naravnan. V nadaljevanju predstavljamo 
najvidnejše investicije po posameznih področjih.

Kaj	Občina	Krško	financira	na	področju	družbenih	dejavnosti?

Občina na področju družbe-
nih dejavnosti financira izvaja-
nje zakonsko predpisanih nalog 
in zagotavlja sredstva za delo-
vanje predšolske vzgoje, izo-
braževanja, socialnega varstva, 
osnovnega zdravstva in lekarni-
štva, kulture in tehnične kultu-
re, športa, dela z Romi in dela 
z mladimi. Občina Krško na tem 
področju javne naloge zagotavlja 
tudi preko delovanja javnih zavo-
dov. Sofinancira namreč delova-
nje osmih osnovnih šol, sedmih 
vrtcev, Glasbene šole in ostalih 
zavodov, kot so: Zdravstveni dom 
Krško, Lekarna Krško, Mladinski center, Valvasorjeva knjižnica, Kulturni dom, Ljudska univerza…

Leto 2009 bo na področju družbenih dejavnosti posvečeno nadaljnjim aktivnostim za zagota-
vljanje pogojev devetletnega osnovnega šolstva z izgradnjo vrtca pri OŠ Raka, telovadnice pri 
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INVESTICIJE TEKOČI ODHODKI

Razmerje med investicijami in preostalim delom proračuna po področjih v letu 2009

DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI

Skupna 
vrednost

Tekoči 
odhodki

Investicije

Kultura 3.125.470,00 1.126.078,00 1.999.392,00
Tehnična kultura 14.450,00 14.450,00
Zdravstvo 559.836,00 391.440,00 168.396,00
Predšolska vzgoja 4.733.233,00 3.890.733,00 842.500,00
Socialno varstvo 1.660.021,00 1.658.268,00 1.753,00
Vzgoja in 
izobraževanje

5.334.679,00 1.636.617,00 3.696.062,00

Šport in 
rekreacija

1.848.772,00 482.500,00 1.366.272,00

Delo z mladimi 408,775,00 259.247,00 149.528,00

Struktura financiranja na področju družbenih 
dejavnosti

Projekt Vrednost projekta
Transferni 
prihodki

Lastni viri
Delež financiranja 

Občine Krško v 
proračunu 2009

Telovadnica pri OŠ 
Jurija Dalmatina

1.938.385,00 649.954,00 1.288.431,00 605.366,00

Igrišče pri OŠ Jurija 
Dalmatina

688.556,00 138.941,00 504.615,00 193.924,00

Dozidava OŠ 
Leskovec

2.882.995,00 896.459,00 1.977.536,00 620.580,00

OŠ Raka-Vrtec 
vrednost iz DIIP-a

4.587.411,00 1.436.317,00 3.151.094,00 736.755,00

Prednostni projekti na področju družbenih dejavnosti (tabela prikazuje skupno 
vrednost projekta, vire financiranja. Dinamika financiranja je večletna, prikazan je le 
delež namenjen v letu 2009)

Projekt
Vrednost 
projekta

Transferni 
prihodki

Lastni viri
Delež financiranja 

Občine Krško v 
proračunu 2009

Izgradnja in obnova 
infrastrukture Krškega polja-
naselje Drnovo

1.821.359,00 1.030.391,00 790.968,00 790.968,00

Izgradnja in obnova 
infrastrukture Krškega polja-
naselje Brege in Mrtvice

1.310.500,00  791.912,00 518.588,00 791.912,00

Izgradnja in obnova 
infrastrukture Krškega polja v 
naselju Spodnji Stari grad

1.403.000,00 911.989,00 491.011,00 302.092,00

Komunalna infrastruktura 
Velika vas-Gorenja vas 1. faza

3.570.801,00 818.949,00 2.751.852,00 746.614,00

Komunalna infrastruktura 
Vihre-Mrtvice 2. faza

3.402.262,00 1.962.771,00 1.439.491,00 957.440,00

Komunalna infrastruktura 
Podbočje

951.748,00 618.714,00 333.034,00 669.714,00

Komunalna infrastruktura 
Kerinov grm

209.758,00 178.258,00 31.500,00 178.258,00

Izgradnja širokopasovnih 
povezav – projekt KLOH

11.027.650,00 6.027.650,00 5.000.000,00 6.027.650,00

Prednostni projekti na področju gospodarske infrastrukture (tabela prikazuje skupno 
vrednost projekta, vire financiranja. Dinamika financiranja je večletna, prikazan je le 
delež namenjen v letu 2009)

Predvideni odhodki na področju družbenih dejavnosti v proračunskem letu 2009 zna-
šajo 17.685.235 evrov.

Predvideni odhodki na področju gospodarske infrastrukture v proračunskem letu 2009 
znašajo 28.133.669 evrov.

GOSPODARSKA 
INFRASTRUKTURA

Skupna vrednost Tekoči odhodki Investicije

Komunala 7.105.017,00 776.331,00 6.328.686,00
Ceste 6.464.646,00 2.509.387,00 3.955.259,00
Ostala infrastruktura 14.561.506,00 874.409,00 13.687.097,00

Struktura financiranja na področju gospodarske infrastrukture

Predvideni odhodki na področju gospodarskih dejavnosti v proračunskem letu 2009 
znašajo 7.971.058 evrov.

Za vzpostavitev nadaljevanja projekta namakanja Kalce Naklo II. faza in izdelavo idej-
nih zasnov za koriščenje vode iz reke Save zajetja HE Krško in HE Brežice letošnji pro-
račun za potrebe namakanja kmetijskih površin predvideva 105.600 evrov. 

Snovalci in uresničevalci zahtevnega finančnega dokumenta za leto 2009; občinska 
uprava Občine Krško
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Leto 2009 bo na področju gospodarskih dejavnosti zaznamovalo nadaljevanje umeščanja investi-
torjev v poslovno cono Vrbina. Občina Krško se nadeja, da bo letos stekel tudi nacionalni gospo-
darski projekt Phoenix, v sklopu katerega nameravamo graditi poslovne cone na Drnovem ter v 
Veliki vasi in omogočiti začetek izgradnje laboratorijev in inštituta Fakultete za energetiko v Vr-
bini. Oddelek vodi tudi obnovo Valvasorjevega kompleksa, ki bo urejen do jeseni. Pomembna po-
zornost bo namenjena tudi stanovanjski gradnji in odkupu stanovanjskega podjetja Rudar Seno-
vo. Občina Krško bo v tem letu sledila tudi cilju pridobiti čim več stanovanj za mlade družine in 
perspektivne kadre. Začeli bomo s pripravo idejne zasnove za izgradnjo stanovanj na Gubčevi in 
Humekovi ulici, komunalno opremili Polšco in ostala območja, ki so predvidena za stanovanjsko 
gradnjo. Občina Krško bo začela tudi s projektom izgradnje stanovanj in poslovnih prostorov na 
območju nekdanjega doma upokojencev na Vidmu. 

Kaj	Občina	Krško	financira	na	področju	varstva	okolja	in	
urejanja	prostora?

Prostor v občini Krško načrtujejo na oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja. Zaposle-
ni na tem oddelku pripravljajo prostorsko izvedbene akte in načrte za potrebe občine, v pri-
pravi je tudi nova strategija prostorskega razvoja občine, ki bo podlaga spremembi namenske 
rabe prostora, ki jo določa nov zakon o prostorskem načrtovanju. Oddelek opravlja tudi nalo-
ge s področja varstva okolja, pripravlja predloge vseh soglasij za posege v prostor in opravlja 
premoženjsko pravne naloge. Med glavnimi aktivnostmi tekočega leta gre izpostaviti zaključek 
postopkov pri umeščanju odlagališča NSRAO na predvideni lokaciji. Med pomembnimi prostor-
skimi dokumenti, ki bodo imeli za posledico razvoj širšega posavskega prostora, pa izstopa so-
delovanje pri usklajevanju prostorskega dokumenta za umestitev HE Brežice.

Proračun Občine Krško je ambiciozno in optimistično naravnan, izpostaviti moramo, da neka-
teri prihodki še niso povsem zagotovljeni, čeprav jih v dokumentu načrtujemo. Del prihodkov 
je namreč odvisen od sprejema odlagališča državnega prostorskega načrta NSRAO in od uspe-
šno in v čim krajšem času zaključene delitve premoženja med Občino Krško in Kostanjevico na 
Krki. Kljub temu ohranjamo optimizem, verjamemo vase in v naš skupen uspeh. 

Projekt Vrednost projekta Tuji viri Lastni viri

Delež 
financiranja 

Občine Krško v 
proračunu 2009

Valvasorjev 
kompleks

1.900.000,00 949.916,00 950.084,00 949.916,00

Nadaljevanje 
opremljanja PC 
Vrbina

4.600.000,00 3.000.000,00 1.600.000,00 430.000,00

Prednostni projekti na področju gospodarskih dejavnosti v letu 2009 (tabela 
prikazuje skupno vrednost projekta, vire financiranja. Dinamika financiranja je večletna, 
prikazan je le delež namenjen v letu 2009)

Zunanjo presojo je opravljal 
vodilni presojevalec mag. 
Jure Urek, ki je v svoji konč-
ni oceni poudaril, da je ra-
zumevanje zahtev standar-
da kakovosti na Občini Krško 
na visoki ravni kar zagota-
vlja stalno izboljševanje pro-
cesov. Gre predvsem za pro-
cese vodenja uprave, pa tudi 
tiste procese, ki urejajo lo-
kalne javne zadeve in so na-
menjeni prebivalcem občine. 
Med njimi proračun, izdaja 
posamičnih aktov, zagotavlja-
nje javnih služb, zagotavlja-
nje družbeno koristnih aktiv-
nosti, prostorsko planiranje 
in gospodarjenje s premože-
njem. Kot je poudaril zuna-
nji presojevalec mag. Urek, 
ga je presenetila širina in 
večplastnost področij, ki jih 
odgovorno obvladuje vseh se-
dem oddelkov občinske upra-
ve. Mag. Urek še dodaja, da 
je zrel sistem vodenja kako-
vosti na Občini Krško temelj-

Uspešno	opravljena	zunanja	
presoja	sistema	kakovosti
Certifikacijska hiše SIQ je konec januarja po letu dni presojala delo občinske 
uprave po zahtevah certifikata ISO 9001, ki smo ga pridobili pred štirimi leti. 
Uspešno opravljena presoja z nekaj priporočili potrjuje, da je sistem vodenja 
kakovosti na Občini Krško učinkovit in daje dobre rezultate, ki se odražajo v 
urejenosti procesov. Tudi s slednjimi se oblikuje ustrezen razvoj celotne občine. 

na osnova za napredovanje k 
poslovni odličnosti. 
Direktorica Melita Čopar izpo-
stavlja, da uspešno opravljena 
presoja potrjuje, da so zapo-
sleni in njihovo delo ustrezno 
usmerjeni k rezultatom, k že-
ljam naših občanov in našim 
zastavljenim ciljem. Skrbni-
ca sistema na Občini Krško Pe-
tra Selič pa dodaja, da se vizi-
ja, poslanstvo ter cilji občine 
Krško skozi sistem vodenja ka-

kovosti učinkovito ter nadpov-
prečno uresničujejo. Kot po-
slanstvo si je Občina Krško 
zadala urejanje in upravlja-
nje zadev javnega pomena na 
način, ki ustvarja prijazno ži-
vljenjsko bivalno in delovno 
okolje za občane; v viziji pa 
smo si začrtali uvrstitev med 
vodilne občine v Sloveniji, ki 
delujejo z okolju prilagodljivo, 
učinkovito, prožno in uspešno 
občinsko upravo. 

V 40-članskem Držav-
nem svetu Republike 
Slovenije lokalne inte-
rese občin Krško, Sev-
nica, Brežice in Kosta-
njevica na Krki zastopa 
državni svetnik Jože 
Slivšek. Za predloge 
občanov in občank je 
na voljo vsak prvi po-
nedeljek v mesecu, od 
7.30 do 9.30 ure, v pro-
storih Občine Krško. Pi-
šete mu lahko tudi po 
elektronski pošti na na-
slov: joze.slivsek@siol.
net. Državni svet lahko 
Državnemu zboru pre-
dlaga sprejem, spre-
membo ali dopolnitev 
posameznih določb za-
konov, zahteva ponovno odločanje o zakonu, razpis zakono-
dajnega referenduma, parlamentarno preiskavo ter ima pra-
vico na Ustavno sodišče vložiti zahtevo za začetek postopka 
za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov. 

Vprašanja lahko državnemu svetniku posredujete tudi pre-
ko njegovih kontaktnih oseb. V občini Brežice je to Rudolf 
Volčanjšek; e-pošta: rudolf.volcanjsek@brezice.si, telefon: 
07 49 91 504, v občini Sevnica je kontaktna oseba Jelka Tr-
šinar; e-pošta: jelka.trsinar@obcina-sevnica.si, telefon: 07 
81 61 213, v Krškem pa se obrnite na Petro Rep Bunetič: 
petra.rep-bunetic@krsko.si, telefon: 07 81 49 356.

Občina Krško obvešča, 
da je organizirana 

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 

ter okoljskega poročila 
za »kompleks Krka Krško«.

Dokumentacija je javno razgrnjena 
od 3. februarja do 5. marca 2009,

v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, na oddelku 
za urejanje prostora in varstvo okolja, ter v prostorih 

Krajevne skupnosti mesta Krško.

V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi, kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov na mestih javne razgrnitve ali se pisno po-
sredujejo Občini Krško, oddelku za urejanje prostora 

in varstvo okolja.

Javna obravnava bo 
v sredo, 18. februarja 2009, ob 18. uri, 

v sejni sobi »A« Občine Krško.

Vljudno vabljeni!

KS SENOVO VABI NA PRIREDITVE 
OB 9. FEBRUARJU – 

PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO 

Osrednja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
in prazniku Krajevne skupnosti Senovo:

petek, 6. februarja 2009, ob 18. uri v kulturni dvorani 
Doma XIV. divizije na Senovem; slavnostni govornik g. 
Boris Pšeničnik, kulturni program Osnovna šola XIV. di-
vizije Senovo in člani DKD Svoboda Senovo

Pohod po poteh XIV. divizije Senovo – Bohor:
sobota, 7. februarja 2009; zbirno mesto pred spomeni-
kom NOB (pri ZD Senovo) ob 8. uri; prireditelja TD Se-
novo in KS Senovo

Memorialni hitropotezni šahovski turnir v spomin An-
dreju Strnadu;

nedelja, 8. februarja 2009, pričetek ob 9. uri v prostorih 
Gostilne Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo

Tradicionalni humanitarni turnir v malem nogometu 
sobota, 14. februarja 2009, pričetek ob 9. uri v športni 
dvorani Doma XIV. divizije Senovo; prireditelja ŠD NK Se-
novo in KS Senovo

Dan odprtih vrat na strelišču v Zaklu:
nedelja, 15. februarja 2009, ob 10. uri; prireditelja Dru-
štvo za praktično streljanje Senovo in KS Senovo

Vljudno vabljeni!

	 Predsednik sveta KS Senovo
 Vlado Grahovac

•

•

•

•

•

Državni	svetnik	na	voljo	
občanom

Občina Krško
in Zveza kulturnih društev Krško

Vas vljudno vabimo na

proslavo
ob slovenskem kulturnem prazniku

v nedelji, 8. februarja 2009,
ob 18. uri

v Kulturni dom Krško

Slavnostni govornik bo 
Rajko Stupar, diplomirani gledališki igralec.

Na slovesnosti bomo podelili
Prešernove plakete.

V kulturnem programu bodo sodelovali
mladi in starejši kulturniki s Senovega.

Dobrodošli!

Občina Krško na spletni 
strani www.krsko.si ob-
javlja javno zbiranje po-
nudb za odprodajo ne-
premičnega premoženja 
občine Krško. Predmet 
prodaje je grad Raka. 
Podrobnejše informacije 
o pogojih javnega zbira-
nja ponudb, natančnejše 
podatke o predmetu jav-
nega zbiranja ponudb in 
informacije za ogled ne-
premičnine posredujeta 
vodja oddelka za gospo-
darske dejavnosti Jan-
ko Avsec na tel. št. 07 49 
81-295 in mag. Janja Jor-
dan na tel. 07 49 81-279. 
Ogled nepremičnine in do-
kumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po 
predhodnem dogovoru.

V okviru zemljiških operacij bo Občina v letu 2009 nadaljevala s postopki komasaci-
je Krškega polja in pripravljalno fazo komasacije kmetijskih zemljišč Pijavškega polja 
v višini 55.900 evrov.

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Skupna vrednost Tekoči odhodki Investicije
Kmetijstvo 1.358.404,00 337.350,00 1.021.054,00
Malo gospodarstvo 402.238,00 402.238,00
Turizem 196.635,00 196.635,00
Ostale gospodarske javne službe 3.000,00 3.000,00
Poslovni prostori 2.000.224,00 207.650,00 1.729.574,00
Stanovanja 1.172.500,00 1.102.500,00 70.000,00
Stavbna zemljišča 2.808.057,00 330.000,00 2,478.057,00

Struktura financiranja na področju gospodarskih dejavnosti

Predvideni odhodki na področju varstva okolja in urejanja prostora v proračunskem 
letu 2009 znašajo 811.920 evrov.

Pripravila in uredila: Petra Rep Bunetič, Občina Krško
 Priprava grafov: Branko Kovačič, Občina Krško
 Vir besedil in podatkov: Obrazložitev Odloka o proračunu za leto 2009 
 Oblikovanje in postavitev: Zavod Neviodunum, Krško

Jože Slivšek
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Čistilna	naprava	in	kanalizacijski	sistem	Sevnica
Na pobudo prebivalcev obrtne cone Boštanj je v torek, 
27.01.2009 na sevniškem gradu potekala predstavitev po-
teka projekta v obrtni coni Boštanj, ki se ga je, kljub ve-
likemu interesu, udeležilo le nekaj povabljenih. Po uvodni 
predstavitvi celotnega projekta s strani predstavnice Obči-
ne Sevnica, je predstavnik izvajalca predstavil potek del. Z 
deli predvidevajo pričeti v začetku meseca februarja. Delali 
bodo na trasi od Mirne do bencinske črpalke v Boštanju. Naj-
prej bodo pričeli z izgradnjo razbremenilnikov dežnih voda, 
nadaljevali z izgradnjo črpališča in potem nadaljevali gor-
vodno proti obrtni coni. V obrtni coni bodo delali predvido-
ma konec meseca marca. Zaradi popolne blokade ceste je 
predstavnik investitorja zagotovil, da bodo delali cca. 20 m 
dnevno in pričakuje, da bodo dela na področju obrtne cone 
končana v 14 dneh.

Sicer pa dela na projektu potekajo v skladu s terminskim 
planom in podpisano pogodbo z izvajalcem. Na čistilni na-
pravi na Logu so se začela izvajati gradbena dela na upravni 
stavbi in armirano betonska dela na biološki stopnji. Konču-
je se tudi podvrtavanje reke Save. Kljub neugodnim vre-

menskim razmeram izvajalec nadaljuje z deli na razbre-
menilnikih dežnih voda L1, na črpališču Č1 in na sifonu 
preko drožanjskega potoka, ki jih predvideva končati v 
mesecu februarju.

Občina Sevnica 

Predlagana optimizirana vari-
anta trase se na AC Ljublja-
na - Maribor priključi v Lopa-
ti, poteka JZ mimo Celja, po 
dolini Savinje mimo Laškega in 
Rimskih Toplic ter pri Zidanem 
Mostu skozi predor Površnik, 
dolžine 1,8 km, preide na ob-
močje občine Radeče. Tra-
sa potem pri Obrežju prečka 
Savo in Hotemež, kjer je tudi 
lociran priključek za Radeče 
in Sevnico. Nadaljuje po dolini 
Brunškega grabna in na obmo-
čje občine Sevnica pride s pre-
dorom pod Brunkom, dolgim 
skoraj 2 km. Na koncu predo-
ra trasa vstopa v dolino Kame-
niškega potoka in zavije desno 
proti Birni Vasi in Gomili, kjer 

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Mojca Sešlar sta se sestala z vsemi rav-
natelji osnovnih šol na delovnem sestanku, kjer so se obrav-
navale teme s področja šolstva. Razpravljali so o vzdrževanju 
šolskih objektov, o delovanju Finančno računovodske enote, 
ki opravlja storitve za vse osnovne šole, o brezplačnih pre-
vozih osnovnošolskih otrok, o ocenjevanju delovne uspešno-
sti in o podelitvi občinskih priznanj najuspešnejšim učencem. 
Največ pozornosti je bilo namenjeno delovanju Finančno ra-
čunovodske enote, katere sedež je pri OŠ Sava Kladnika. Po 
razpravi je bilo dogovorjeno, da enota ostane locirana na is-
tem mestu, s tem, da bo potrebno nabaviti dodatne računo-
vodske programe ter ostalo opremo, s čimer se bodo te sto-
ritve še izboljšale. S strani ravnateljev so bile izpostavljene 
še nekatere težave, od visokih materialnih in drugih stroškov, 
doregistracij dejavnosti za tržne storitve do spreminjanja in 
oblikovanja novih šolskih okolišev. Srečanje je bilo sklenjeno 
s ciljem, da se tudi v bodoče organizirajo takšna delovna sre-
čanja zaradi sprotnega reševanja problemov in težav.

Delovni	sestanek	z	ravnatelji	
osnovnih	šol

Trasa	tretje	razvojne	osi
Sestala se je Komisija za spremljanje državnega projekta 3. razvojna os pri Občinskem svetu občine Sev-
nica. Konec decembra lanskega leta je bil namreč občinam na odseku predvidenega poteka trase nove dr-
žavne ceste med Celjem in Novim mestom posredovan optimiziran predlog najustreznejše variante, kot 
rezultat Študije variant, ki jo je po naročilu Ministrstva za promet pripravljal Razvojni center iz Celja. 

je lociran priključek za Šen-
tjanž. Trasa v nadaljevanju za-
vije v dolino Gomilščice, kjer 
so potrebna večja zemeljska 
dela, zidovi, regulacije potoka 
in prestavitev regionalne ce-
ste Krmelj - Šentjanž. Pri Kr-
melju se trasa vkoplje v Pape-
žev hrib, zatem se spušča po 
gozdnatem pobočju ter pribli-
ža Hinji. Trasa v Mostecu pri 
Tržišču z viaduktom, dolgim 
330 m, premošča Hinjo, regi-
onalno cesto Tržišče - Krmelj 
in železniško progo Sevnica - 
Trebnje ter se s predvidenim 
priključkom Tržišče navezuje 
na regionalno cesto Mokronog 
- Boštanj. V nadaljevanju tra-
sa poteka po dolini Tržiškega 

potoka in v predor Laknice, 
dolžine 500 m. Na drugi stra-
ni predora trasa prečka regio-
nalno cesto Mokronog - Zbure 
ter potok. Pod kamnolomom 
je lociran priključek Laknice 
in trasa v nadaljevanju pote-
ka po dolini proti Zburam. Op-
timizirana varianta poteka se 
na območju občine Šmarješke 
toplice pri Otočcu priključi na 
AC Novo mesto - Obrežje. 

Po razpravi so člani Komisije 
sprejeli skupno stališče, da 
predlagana optimizirana va-
rianta za gospodarstvo mesta 
Sevnice ni optimalna. Ima pre-
velik odmik od gospodarskega 
centra Sevnice in Posavja ter 

dela Kozjanskega. Za obmo-
čje občine Sevnica predlaga-
jo modifikacijo variante I3 iz 
Študije variant, ki je na ob-
močju od Radeč do Tržišča po-
maknjena nekoliko proti vzho-
du (potek: Vrhovo – Goreljce 
– Križišče - Tržišče),  v smislu 
približevanja Sevnici in Bošta-
nju ter ureditev navezovalnih 
cest Sevnica - Radeče ter Sev-
nica - Trebnje. Dogovorjeno je 
tudi, da se v prvi polovici fe-
bruarja skliče razširjena seja 
Komisije za 3. razvojno os, na 
katero se vabi predstavnike 
Ministrstva za okolje in pro-
stor, Ministrstva za promet, 
pripravljavca študije ter go-
spodarstva Sevnice.

javni razpis za sofinanciranje 
turističnih prireDitev v občini sevnica 

za leto 2009
Višina razpisanih sredstev je 22.122,00 EUR
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe tu-
rističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih 
cilj je povečanje turističnega obiska oz. promocija kra-
ja, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja 
ter celotne občine. 
Na razpis se lahko prijavijo: pravne osebe oziroma dru-
štva, združenja zveze, ki so registrirani za izvajanje de-
javnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Ob-
čini Sevnica.
Rok za vložitev vlog je do 02.03.2009, vloge je potreb-
no posredovati v zaprti kuverti z oznako : »Za sofinanci-
ranje turističnih prireditev – ne odpiraj« na Občino Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni stra-
ni občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si), na spletni 
strani zavoda KSTM (www.kstm.si) ter na voljo vlagate-
ljem na zavodu KŠTM, Glavni trg 19, Sevnica.
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o raz-
pisni dokumentaciji sta:
Zdravko Remar 051 680 287, (zdravko.remar@kstm.
si) in Alenka Kozorog 051 680 288 (alenka.kozorog@
kstm.si).

•
•

•

•

•

•

•

javni razpisi občine sevnica 
s poDročja kmetijstva

Občina Sevnica je s področja kmetijstva objavila razpi-
se, na katere se lahko upravičenci prijavijo:

do 5. marca 2009 za ukrepe Naložbe v kmetijska go-
spodarstva za primarno proizvodnjo, Pomoč za zaokro-
žitev zemljišč, Zagotavljanje tehnične podpore kme-
tijskemu sektorju, Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah in Podpora za delovanje stro-
kovnih društev ter 
do 15. oktobra 2009 za ukrep Pomoč za plačilo zava-
rovalnih premij.

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Ob-
čine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dobijo na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ali 
pridobijo dodatne informacije na tel. (07) 81 61 233.

•

•

Upravljalec grajskega kompleksa Zavod KŠTM Sevnica, ki skrbi 
tudi za grajski vinograd na južnem pobočju pod gradom, je izdal 
javno povabilo za zakup oziroma botrstvo 400 trt modre fran-
kinje v grajskem vinogradu. Imenovanje botrov grajskih trt je 
korak naprej v procesu urejanja grajskega vinograda in pridela-
ve vina z namenom promocije vinogradništva, oživitve grajske-
mu okolju primernih dejavnosti ter shranjevanja in promocije 
vin iz Grajske vinoteke. Zakupnik trte modre frankinje posta-
ne njen boter za dobo zakupa, pri tem pa se od botra pričaku-
je sodelovanje pri rezanju trt in trgatvi. Trte v grajskem vino-
gradu je z namenom aktivne udeležbe pri doseganju ciljev te 
akcije zakupil tudi župan Srečko Ocvirk.

Predstavniki krajevnih organizacij Društva izgnancev Slove-
nije z območja sevniške občine so pripravili srečanje, ki je 
bilo namenjeno pregledu tekočega dela ter pripravi plana 
dela za leto 2009. Društvo izgnancev Slovenije povezuje ti-
ste, ki so bili v drugi svetovni vojni izgnani v nemška tabori-
šča. Krajevne organizacije si na različne načine prizadeva-
jo za ohranjanje spomina na to obdobje naše zgodovine in 
za uveljavljanje pravice do vojne odškodnine. Srečanja se 
je udeležil tudi župan Srečko Ocvirk.

Župan Srečko Ocvirk je povabil vse duhovnike, ki delujejo 
po župnijah na območju občine Sevnica, na tradicionalno po-
novoletno srečanje. Srečanje je priložnost za pregled dela in 
dogodkov v preteklem letu ter pomenek o načrtih v novem 
letu. Župan je izpostavil pomen duhovne službe in njen po-
sluh za sočloveka, kakor tudi prizadevanje za ohranjaje sa-
kralnih objektov, katerih je v občini veliko. Dušan Todorovič, 
duhovnik iz Župnije Loka pri Zidanem Mostu, se je v imenu 
vseh duhovnikov županu zahvalil za povabilo in izrazil veli-
ko zadovoljstvo ob tem, da nadaljuje tradicijo srečanj z du-
hovniki ter pohvalil sodelovanje z Občino. Ob koncu prije-
tnega in sproščenega klepeta so duhovniki županu v zahvalo 
podarili knjigo s posvetilom.

Župan se je sestal s predstavniki Centra za socialno delo, ki med 
drugim izvajajo tudi Pomoč na domu. Ker je tudi v naši občini trend 
staranja prebivalstva, se ta oblika socialne varstvene storitve kaže 
kot izjemno učinkovita in potrebna. Storitev obsega gospodinjsko 
pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohra-
njanju socialnih stikov, do nje pa so upravičene osebe, stare nad 
65 let, osebe, mlajše od 65 let v stiski zaradi invalidnosti ali aku-
tnega zdravstvenega stanja, osebe s statusom invalida ter druži-
ne s kronično bolnimi otroki. V letu 2008 se je število uporabni-
kov povečalo in se v mesecu decembru dvignilo na 55, do konca 
leta 2009 pa se pričakuje, da bo uporabnikov že okoli 70. Tako se 
kažejo potrebe po večjem številu zaposlenih in tudi po dodatnih 
službenih vozilih. Občina Sevnica bo tudi v prihodnosti zagotovila 
finančna sredstva za izvajanje Pomoči na domu.

Srečanje	predstavnikov	
krajevnih	organizacij	DIS

Srečanje	z	duhovniki

Srečanje z duhovniki (vir: foto arhiv Občine)

Izvajanje	pomoči	na	domu Javno	povabilo	za	botrstvo	
trtam	v	grajskem	vinogradu
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Gašper Jarc je gamer pribli-
žno dve leti in toliko časa in-
tenzivno igra in tekmuje v pri-
ljubljeni računalniški igri FIFA. 
Virtualni nogomet ga spremlja 
vsak dan, saj igranju, napada-
nju, preigravanju in streljanju 
golov posveti tudi 10 ur dnev-
no. Nekateri bi se ob tem ver-
jetno nasmihali, zato povej-
mo, da je Gašper tudi vezni 
igralec NK Krško in se podi 
tudi po pravi nogometni zele-
nici dvakrat na dan, že polnih 
enajst let. 

„Kako izgleda moj dan? Ja, 
vstanem okoli 8.30 ure, nekaj 
pojem, se umijem, potem se-
dem za računalnik, preverim 
kaj je novega, začnem z igra-
njem. Ob 11.30 grem na tre-
ning nogometa in ko se vrnem, 
je spet na vrsti FIFA, do 16. 

Gašper	Jarc,	slovenski	prvak	v	igranju	nogometa	–	na	računalniku

Ves	čas	se	učimo	drug	od	drugega
KRŠKO - Pod vzdevkom „Jarcinho“ ga poznajo računalniški sotekmovalci in slovenski gamerji. To je pravzaprav le izpeljanka iz priimka zelo odprtega in za-
bavnega 19-letnika, Krčana, ki odkrito obožuje vse, kar je povezano z nogometom. Gašper Jarc, študent energetike, ki je bil med drugim izbran za najbolj-
šega slovenskega igralca (gamerja) leta 2008, je le na videz povprečen najstnik. Njegov vsakdan in pogled na svet sta namreč nekaj posebnega, no, pred-
vsem za Posavje in slovensko okolje, nikakor pa ne za Korejo in elektronsko napredni vzhod, kjer je od igranja igric mogoče tudi živeti.

ure, ko me ponovno čaka tre-
ning nogometa našega kluba. 
In nato zopet igranje iger,“ 
hiti pripovedovati Gašper. Za-
nimalo me je, ali mu znanje 
pravega nogometa pomaga pri 
igranju na računalniškem igri-
šču: „Vsako znanje pomaga in 
morda je res malo lažje, če 
nogomet razumeš tudi iz pra-
vih položajev in akcij. Obra-
tno, da bi mi igranje igric kaj 
pomagalo pri doseganju bolj-
ših rezultatov tudi v pravem 
nogometu, pa ne bi mogel 
reči,“ se še zasmeji. 

Gamerji so zanimiva družbena 
skupina, ki računalniško opre-
mo in informacijsko tehnolo-
gijo uporablja kot sredstvo za 
zabavo in druženje. Večinoma 
gre za fante, njihova starost 
se giblje v glavnem od 16 do 
25 let. Stroški take dejavnosti 
niso tako visoki, kot bi si misli-
li, saj potrebujemo povprečen 
računalnik, priporočljivo ori-
ginalno igro, ne piratske ko-
pije – sedanja verzija FIFE na-
mreč izključuje igranje med 
imetniki originalne in drugač-
ne verzije igre – potrebuješ še 
tipkovnico ali gamepad, ki ga 
uporablja Gašper. 

In treningi? Seveda je tudi za 
računalniški nogomet bistven 
trud in čas, ki ga vložiš v ra-
zvoj svojih sposobnosti. Ga-
šper trenira preko interneta s 

sotekmovalcema iz ekipe In-
tense Digitron Gaming, včasih 
pa ju obišče tudi v Murski So-
boti, še z nekaterimi soigralci 
se tako zaprejo v stanovanje, 
vadijo in se učijo novih potez 
več ur skupaj, brez premora. 
„Največ igralcev FIFE je ravno 
iz Prekmurja, zanimivo, kaj-
ne? Ne v Ljubljani, ne v Celju, 
ne na Primorskem, nogometni 

gamerji rastejo v Prekmurju,“ 
pojasni. 

Njegova računalniška kariera 
se je začela v Krškem s prei-
gravanjem igric s prijateljem 
Mitjo, nadaljevala na manjših 
LAN partyih v mladinskih cen-
trih, znanje je nato nabiral na 
spletnih tekmah in turnirjih, 
januarja 2008 pa se je njegov 

vzpon v sam vrh slovenskih ga-
merjev začel na LAN dogod-
ku v mariborski Kibli. Simpa-
tični in nasmejani Gašper je 
po Kibli dobil svoje prvo po-
vabilo v resno gaming ekipo, 
za katero igra še danes. Sledil 
je lanski Grand LAN v Sevnici, 
kjer je dosegel drugo mesto, 
tako v ligi kot v playoff-ih, po-
sebej sladka pa je bila zmaga 
na slovenskih WCG (world cy-
ber games) kvalifikacijah, kar 
ga je v novembru 2008 pope-
ljalo na svetovno prvenstvo v 
Nemčiji.

Predstavljajte si ogromen pro-
stor, poln računalnikov, velikih 
ekranov, platen, na katerih 
lahko preko projekcij obisko-
valci občudujejo mojstrovine 
mladih gamerjev, prostor, kjer 
vsi govorijo en jezik: jezik 
igre, zabave in tehnologije. 
„Tam gre zares, imamo kape-
tane ekip, pet naših igralcev 
proti petim igralcem druge 
ekipe. Vsak se trudi po svojih 
najboljših močeh. Seveda je 
tudi kak premor, ampak lige se 
igrajo okoli sedem ur, nato sle-
dijo playoffi. Ves čas se učimo 
drug od drugega. Ja, nagrade 
so lepe, večinoma računalni-
ška oprema, lahko tudi kako 
potovanje in podobno. Moti-
vacija pa je predvsem v dobri 
igri, mi pač nismo še profesio-
nalci, ki bi jih sponzor pošiljal 
zmagovat in pobirat nagrade, 

za nas je to užitek in izziv,“ mi 
razloži Gašper.

Družina ga v njegovih uspe-
hih podpira, prav tako njego-
vo dekle, ki si gotovo želi, da 
bi imel Gašper več prostega 
časa: „Moji me razumejo, na-
sploh pa si ljudje ne predsta-
vljajo, koliko truda je vloženo 
v takšno aktivnost, seveda pa 
tudi ur,“ prizna. Da je s svoji-
mi uspehi postal najboljši slo-
venski igralec leta 2008, mu 
laska in daje nov zagon. Le-
tošnje svetovno prvenstvo je 
na Kitajskem in z dobro igro in 
nekaj sreče septembra na kva-
lifikacijah WCG v Ljubljani, bo 
mladi Posavec morda odpoto-
val na daljnji vzhod, novim 
nogometnim izzivom naproti. 

A do takrat ga čaka še veliko 
treningov in usklajevanja ob-
veznosti, šole, nogometa in 
ostalih prostočasovnih aktiv-
nosti. Naslednji dogodek, ki 
ga čaka po vrnitvi iz klubskih 
nogometnih priprav z NK Kr-
ško, ima domač pridih, saj bo 
14. in 15. februarja v Sevnici 
namreč ptekal že drugi Grand 
LAN, kjer se bodo srečali ga-
merji iger Call of Duty, Coun-
terStrike (Source ter 1.6), Fifa 
2009 in Quake 3. Tam bo Ga-
šper kot naš najboljši gamer 
branil tudi barve Posavja.
 
 Maruša Mavsar

 Gašper Jarc

Društvo študentov Brežice

www.drustvo-dsb.si

Popusti

Popusti na smučarske vozovnice

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

- Natečaj za mlade študentske družine
- Obnovitveni tečaj prve pomoči
- V letu 2009 (nova izobraževanja, delavnice, 
   koncerti, športni dogodki in še veliko več!)

Karte lahko kupite v BIT-u

DŠBFEST’09
GLASBA ZA RAZGRETA SRCA

Cena: 2€ (dress code: RED), ostali 3€

Napovedujemo
najugodnejše fotokopiranje, printanje, 

vezave za naše člane... 

LENNY KRAVITZ
Ponedeljek, 8. Jun 2009, 
21:00
Hala Tivoli 

DŠB pohod na Šentvid

Več slik na www.drustvo-dsb.si

Želiš sodelovati pri organizaciji teh in podobnih 
dogodkov in si tako pridobiti veliko novih izkušenj in 
spoznati nove ljudi? Potem se nam javi na 
info@drustvo-dsb.si ali pokliči na 041 77 77 61.

DOMA:
Krvavec/Rogla - pon.-pet. - 17€
Krvavec/Rogla - vse dni - 21€
Mariborsko pohorje in Kranjska gora - 23€
Cerkno - 23€ 
TUJINA:
OSOJŠČICA/GERLITZEN - 25,00 EUR
MOKRINE/NASSFELD - 26,50 EUR
TROMEJA/ARNOLDSTEIN - 18,50 EUR
KATSCHBERG - 26,00 EUR 
TURRACHER HOEHE - 25,00 EUR
TRBIŽ - SVETE VIŠARJE - 22,50 EUR

21.2.2009 – Rogla - 30 € člani, 35€ nečlani
7.3.2009 - Trbiž - Svete Vižmarje 
  (40 € člani in 45€ nečlani)
21.3.2009 – Planica
April (Turracher Hohe - avstrijski ledenik Mölltal)

Društvo študentov Brežice
 bo za vas vsaj enkrat na mesec organiziralo

 snežne dogodivščine 

Drsanje in nočno sankanje z DŠB-jem
14. februarja v Kranjski gori
Odhod: 15.00

Cena:
za člana 20 €, dva skupaj 30€

Prijave zbiramo v Bit-u
več info na: 040 732 511 (Mario)

V svetu se poleg športa v klasičnem pomenu besede z 
izjemno hitrostjo razvija tudi t.im. e-šport in z njim 
posebni športniki, gamerji, ki tekmujejo v posameznih 
športnih in vsebinsko drugače obarvanih igrah in 
dokazujejo svoje računalniške in miselne spretnosti v 
igrah, kot so npr. FIFA, Warcraft, Call of Duty itd. Mojstri 
tipkovnic bodo lahko pomerili moči v že drugem GRAND 
LAN-u v Sevnici in to 14. in 15. februarja v Športni 
dvorani Sevnica.  Organizatorji, ki so združili moči v 
novem sevniškem Zavodu NSK – Zavod za vzpodbujanje 
kulture Sevnica, na samem dogodku pričakujejo okoli 
350 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Češke in drugod. 
Na sliki od desne proti levi: Luka Uvodić, Mojca Metelko, 
Peter Zalokar ter Gašper Jarc.
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šnjem letu zakopali prvo lo-
pato za športno dvorano. 

Kategorizirani športniki so: 
Kozmus Primož, Rovan Ju-
rij, Špiler Marko, Špiler Bar-
bara, Drobnič Mateja, Petan 
Maja, Bucalo Rožle, Zevnik 
Vid, Kozole Dejan, Butara 

V nadaljevanju je Špan ob 
glasbenem kulturnem pro-
gramu dekliške zasedbe Aves 
in po nagovoru ter pozdravu 
krškega župana Franca Bogo-
viča in predsednika Komisije 
za izbor športnikov Boštjana 
Pirca podelil športnikom tudi 
priznanja. Prejeli so jih: An-
drej Pajk, Marija Jeler, Ja-
smina in Danijela Grilc, Saša 
Venek in Denisa Širič iz Ka-
rate kluba Triglav Krško; Pri-
mož Hribšek iz Kluba tajske-
ga boksa Krško; štirje plavalci 
PK Celulozar: Haris Ame-
ti, Jaka Kramaršič, Jaroslav 
Kovačič in Natalija Zbiljski; 
Nina Mandl in Blaž Žmav-
čič iz Multišport kluba Krško; 
Leni Fafangel iz Triatlon klu-
ba; Hana Umek iz Tenis klu-
ba; nogometaš Robert Berič 
iz Nogometnega kluba Krško; 
člana Rokometnega kluba Kr-
ško Klemen in Nejc Cehte; 
Špela Zakšek iz Odbojkar-
skega društva Brestanica; gi-
mnastičarka Gimnastičnega 
društva Rain Urška Štus; ple-
salci Plesnega kluba Lukec – 
Vesna Vučajnk, Sebastjan in 
Luka Vodlan, Maja Omovšek 
ter Matic Drakulič; strelec in 
strelke Strelskega društva Le-
skovec: Damjan Pavlin, Jeli-
ca Majstorovič, Simona Le-
vičar in Saša Pacek; šahistke 
ŠK Triglav Krško - ekipa čla-
nic ter Nataša Bučar; pika-
do ekipa Društva invalidov 
Krško; Mirko Sintič in Franci 
Škrbina iz Društva paraplegi-
kov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja; speedwayista Matija 
Duh in Aleksander Čonda iz 
AMD Krško; Gregor Skalicky 
iz Kegljaškega kluba Hrastnik 

Bogovič	sprejel	športnike	
z	najvidnejšimi	rezultati	
KRŠKO - Krški župan Franc Bogovič je 23. januarja v krški Dvorani v parku sprejel 39 športnikov iz domačih 
športnih klubov in društev, ki so v minulem letu dosegli vidnejše rezultate v športnih disciplinah. Zbranim 
športnikom, ki so lani osvojili 1. mesto na uradnih državnih prvenstvih, dosegli kategorizacijo pri Olimpij-
skem komiteju Slovenije ali nastopili za državno reprezentanco, je ob tej priložnosti spregovoril tudi Veko-
slav Špan, udeleženec olimpijskih iger leta 1964 in dolgoletni član jugoslovanske atletske reprezentance. 

ter radioamaterji Petra Levi-
čar, Adrijana Moškon, Maja 

Marušič in Janez Janko Ku-
selj iz Radiokluba Krško.

 Bojana Mavsar

Letos je strokovna komisija namenila posebno pozornost tudi dosežkom športnikov 
invalidov, zato sta priznanje prejela tudi Mirko Sintič in Franci Škrbina iz Društva 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja (na sliki spredaj), ki sta kot člana 
ekipe v košarki na vozičkih v leto 2008 osvojila naslov državnega prvaka. 

Vekoslav Slavko Špan (rojen 25. maja 1938 v 
Spodnjem Starem Gradu) se je v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja zapisal v zgodovino 
slovenske in jugoslovanske atletike kot več-
kratni rekorder. V letu 1964, ko se je v disci-
plini teka na 3000 metrov z zaprekami ude-
ležil tudi olimpijskih iger v Tokiu, a izpadel v 
kvalifikacijah, je zabeležil v tej disciplini celo 
drugi čas na svetu. Leta 1963 je pretekel 1500 
metrsko progo v Berlinu s časom 3:45,5, ta 
čas, ki je pomenil tudi slovenski rekord, pa 
mu je uspelo zadržal kar nadaljnjih 45 let. 
Kakor je povedal športnikom na županovem 
sprejemu nekdanji atlet, so vsekakor tedanji 
in današnji pogoji dela, treningov in razvoj 
posameznih športnih panog neprimerljivi, saj 
si je moral denimo za tekmovanje šprinterke 
celo sposoditi, o kakšnih zdravniških pregledih 
športnikov, še manj maserjih in o ostali podpo-
ri ni bilo govora, ob tem pa je moral, da se je 
lahko sploh preživljal, hoditi tudi v službo. Pr-
vič se je udeležil tekmovanja sicer leta 1957, 
ko je obiskoval še brežiško gimnazijo. In ker 

na našem območju ni bilo pogojev, ne kluba 
ne infrastrukture za treninge, je sprejel pova-
bilo ljubljanskega atletskega kluba ŽAK. Član 
jugoslovanske atletske reprezentance je bil 
kar dvanajst let in kakor je še poudaril Špan, 
za doseganje športnih rezultatov ne zadostuje 
zgolj talent, temveč edina pot do uspeha vodi 
skozi trdo, resno in vztrajno delo. 

Nekdanji atlet Vekoslav Slavko Špan v 
pogovoru z županom Bogovičem

SEVNICA – V lanskem oktobru so po mnogih letih v Sevnici 
ustanovili Nogometni klub Sevnica, ki je v letošnjem letu za-
čel z rednimi treningi. Ti potekajo trikrat na teden, in sicer 
ob ponedeljkih in sredah v telovadnici OŠ Boštanj, ob četrt-
kih popoldan pa v Športnem domu Sevnica (pri bazenu). V 

klubu deluje nogometna sekcija pionirjev, in sicer U8 (letnik 
2000 in mlajši), U10 (letnik 1998 in 1999), U12 (letnik 1996 in 
1997), U14 (letnik 1994 in 1995) ter kadeti in mladinci. Tre-
ninge vodi trener Mišo Arandželovič. V novonastali klub se 
je še vedno mogoče včlaniti v času rednega treninga. Pred-
stavniki NK Sevnica ob močni podpori župana Srečka Ocvir-
ka in podžupanje Brede Drenek Sotošek obljubljajo tudi iz-
gradnjo travnatega nogometnega igrišča do poletja v bližini 
bazena. V jeseni naj bi pričeli s tekmovanji v Medobčinski 
nogometni zvezi Celje z vsemi naštetimi selekcijami. V Sev-
nici obstaja kar nekaj perspektivnih mladih nogometašev, ki 
so člani NK Krško in NK Radeče, a na tihem računajo nanje 
v domačem kraju.  S.R.

V	Sevnici	ustanovili	
nogometni	klub

Udeleženci treningov NK Sevnica

Z 58 kategoriziranimi (sve-
tovni, mednarodni, držav-
ni, mladinski in perspektiv-
ni) športniki v občini sodi 
brežiška občina po župano-
vih besedah med eno naj-
bolj športnih občin glede na 
število prebivalcev. Izrazil je 
tudi upanje, da bodo vztra-
jali pri športu, kljub krizi, ki 
bo najverjetneje odškrnila že 
tako borna sponzorska sred-
stva, saj s proračunskimi, 
kljub temu, da so letos po-
večana tudi na postavki špor-
ta, ne morejo kriti vseh po-
treb. Zato pa bodo v tem letu 
začeli z gradbenimi deli, ki 
bodo močno izboljšala pogo-
je dela v športu, saj je pred-
videna izgradnja telovadnice 
pri srednji trgovski in eko-
nomski šoli, z dveletno ob-
novo bo sodobno telovadnico 
dobila tudi Gimnazija Breži-
ce, prav tako pa naj bi v leto-

Sprejem	kategoriziranih	
športnikov	pri	Molanu

Denis, Deržanič Rok, Bogo-
vič Tomaž in Križnik Luci-
ja (Atletski klub FIT Brežice); 
Kržan Vesna, Pešec Gabrijela 
in Molan Simona (Strelski klub 
Brežice); Hribar Andraž, Je-
vševar Bojan, Piltaver Jaka 
in Bogovič Vid (orientacijski 
klub Brežice); Matjašič Uroš, 

Božičnik Andraž, Hotko San-
di, Žerjav Matej, Žerjav Da-
mjan, Pšeničnik Peter, Vuč-
kovič Vojko, Harapin Dejan, 
Ferenčak Andrejka, Derenda 
Matic, Kolarič Tilen, Obrado-
vič Žan, Žabjek Jure in Kne-
zič Matej (Društvo borilnih ve-
ščin Katana Globoko); Preskar 
Marjan, Kolarič Franc in Mli-
narič Rudolf (SD Rudar Globo-
ko); Petančič Aljaž, Ferenčak 
Jože, Budič Bruno, Petelinc 
Sandi in Kopinč Viktor (Ka-
rate klub Brežice); Avšič Ma-
tjaž in Irt Boris (ŠD RAZLAG 
Čatež), Fakin Helena, Gramc 
Kristina, Horžen Kaja, Kro-
šelj Nuša, Lesinšek Amelija, 
Markovič Petra, Medved Ka-
tja, Miler Vanesa, Molan An-
dreja, Muc Polona, Nikolič 
Larisa, Ogorevc Nina, Suban 
Mateja in Šoško Helena (Žen-
ski rokometni klub Brežice). 
 Suzana Vahtarič

Športniki s trenerji in predsedniki društev in klubov z 
županom

BREŽICE - Župan Ivan Molan je zadnji petek v januarju v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice 
pripravil sprejem za kategorizirane športnike, teh je v brežiški občini kar 58. Župan je dejal, da je iz-
redno ponosen na uspehe vseh športnikov, ki so lansko leto z velikimi črkami zapisali v zgodovino. Izpo-
stavil je uspehe vseh, ki jih je z zlato olimpijsko medaljo okronal Primož Kozmus, ki se sprejema zaradi 
priprav na afriški celini ni mogel udeležiti.

BRESTANICA - V dvorani OŠ Brestanica se je v organizaciji Po-
savskega alpinističnega kluba in Športne zveze Krško odvijalo 
občinsko prvenstvo osnovnih šol v športnem plezanju. Ude-
ležilo se ga je lepo število otrok iz petih šol občine Krško, ki 
so svoje pridobljeno znanje in moč merili v treh kategorijah. 
Prvi trije v kategorijah deklic in dečkov so prejeli tudi meda-
lje. Veselili so se jih: cicibani Kajetan Voglar (OŠ Krško), Taj 
Jarh Gošek (OŠ Krško) in Sebastjan Arne Stolič (OŠ Lesko-
vec), med cicibankami Klara Kolenc, Nastja Sevšek (obe OŠ 
Brestanica) in Janja Kvenderc (OŠ Koprivnica), med mlajšimi 
dečki Jaka Pinterič (OŠ Krško), Aljaž Motoh (OŠ Koprivnica) 
in Žak Rozman (OŠ Krško), med mlajšimi deklicami Sandra 
Kopše in Pina Venesa Pintar (obe OŠ Brestanica), med sta-
rejšimi dečki Tadej Netahly (OŠ Leskovec), Janko Šet (OŠ 
Brestanica) in Tadej Longo (OŠ Leskovec), med starejšimi de-
klicami pa Irna Lepak (OŠ Krško), Nina Kurinčič (OŠ Senovo) 
in Maja Debelak (OŠ Brestanica). V ekipnem tekmovanju je 
zmagala OŠ Krško pred OŠ Brestanica in OŠ Leskovec.

Štiri	medalje,	vse	Ametijeve
KRŠKO - Plavalci krškega Celulozarja so na zimskem državnem 
prvenstvu v plavanju, ki je potekalo v Celju, odrezali s štirimi 
medaljami in številnimi uvrstitvami v finale najboljših osem. 
Vse štiri medalje je priboril Haris Ameti in to navkljub dej-
stvu, da je šele prvo leto kadet 
in je torej tekmoval z leto dni 
starejšimi tekmeci. Najslajša je 
bila zmaga na 200 m delfin, ki 
ji je dodal še drugo mesto na 
100 m delfin ter tretji mesti na 
200 m prosto in 200 m mešano. 
S tremi finalnimi nastopi v hrb-
tni tehniki se je izkazal mladi-
nec Jaka Kramaršič, ki je osvo-
jil dve četrti in peto mesto, bil 
pa je tudi šesti na 1500 m pro-
sto. Prav tako trikrat si je fina-
le priplavala mladinka Natalija 
Zbiljski, ki je bila nato na 200 
m delfin sedma, na 100 in 200 
m prsno pa osma. Ves čas so odlično tekmovale tudi kadeti-
nje Tjaša Mijokovič, Ana Bogdanovič in Larisa Vogrinc, ki so 
se ves čas uvrščale na mejo finala, preboj v finale pa je uspel 
Tjaši, ki se je vanj uvrstila na 200 m prsno in zasedla šesto me-
sto. Larisa je bila najvišje uvrščena na 400 m prosto (11.me-
sto), Ana pa na 200 m prsno (9. mesto). Deveti mesti na 1500 
m prosto sta si priplavala tudi Nina Mandl v absolutni konku-
renci ter Matija Omerzel med kadeti, ki je bil ob tem še de-
seti na 800 m prosto. Naj ob koncu omenimo še Nejca Zakška 
in njegovo 12. mesto na 200 m delfin.

Haris Ameti

Luka	in	Maja	za	las	ob	finale
KRŠKO - Državnega prvenstva v standardnih plesih na Ptuju 
so se udeležili tudi štirje plesni pari PK Lukec iz Krškega. V 
zelo izenačeni konkurenci sta z 8. mestom najboljši rezul-
tat v kategoriji članov dosegla Luka Vodlan in Maja Omov-
šek. Ostali pari so tekmovali v kategoriji mlajših mladincev 
in dosegli naslednje rezultate: Jan Gajski in Maruša Vučk-
ovič 10. mesto, Amadej Jankovič in Urška Pečnik 15. me-
sto ter Lovro Pečnik in Sara Kučič 16. mesto. 

Občinsko	prvenstvo	v	plezanju
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Geslo križanke pošljite do četrtka 12.2.2008 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 

YURENA D.O.O., Glavni trg 11,8000 Novo mesto

Nagrajenci 01/09 številke:
Helena Felbar, Gubčeva 8, 8270 Krško
Bernarda Prebejšek, Breg 17a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Marjan Franko, Grajska cesta 14a, 8311 Kostanjevica na Krki

1.
2.
3.

Geslo 01/2009 številke: POLNI VITALNE ENERGIJE
Nagrade:

nagrada: nahrbtnik Yurena
nagrada: torbica za okoli pasu Yurena
nagrada: denarnica Yurena

1.
2.
3.

OBREDNI
SPEV

FILMSKA
ZVEZDA

PTICA
UJEDA
(BRKATI)

PREDAJA TROPSKI
VIHAR

TRGANJE
V�KOSTEH

ANGLEŠKI
PISATELJ
IN�ESEJIST
(HAROLD)

KOŠÈEK
SUKANCA
SINJSKA
VITEŠKA
IGRA

ALJA�
PEGAN

VID�SNOJ

ATLETINJA
ŠESTAK

IZDELO-
VALEC
TRAKOV

NAŠ
GEOGRAF
(VALTER)

HROŠÈ�V
SLANINI
IZGOVAR-
JANJE�I

NAMESTO�E

MATJA�
TANKO

MATEMA-
TIK

DOKTOR

NASPROT-
JE�VOJNE

ENICA

BAZA,
OSNOVA

PISATE-
LJICA
MIHELIÈ

SEŠTEVEK
URUGVAJ.
PEVKA IN
IGRALKA
(NATALIA)

MONGOL.
VLADAR

PLEMIŠKI
NAZIV

CIGARETNI
OGOREK
MANEKEN-
KA EVAN-
GELISTA

RDEÈA
POLJSKA
CVETICA
ÈARGO
IVAN

CONRAD
HILTON

GORSKO
ZEMLJIŠÈE

SPODNJE
HLAÈE

DR�AVNA
BLAGAJNA
OVREDNO-
TENJE
ZNANJA

POLENO

TE�KA
KOVINA
(Cr)

JU�NO-
AMERIŠKI
INDIJANCI

UÈINEK

TEMNO
RDEÈA
VIŠNJA
ZMRZNJE-
NA VODA

KOMEN-
TATOR

FORMULE�1
ALIŠIÈ

SVET�NA
KONCU
NJIVE
POLET,
ZANOS

AVTOR:
MATJA�
HLADNIK

NEKDANJA
SREDNJA
ŠOLA

ENOCELI-
ÈNA �IVAL

LOVEC
PRI�ŠAHU
TEMA,�O
KATERI�SE
NE�GOVORI

UDAREC
S�SEKIRO

NIKOLA
TESLA

HRAST
Z�ZELO
HRAPAVO
SKORJO

JERA,
JOKICA

HRVAŠKO
LETOVIŠÈE

DIVJI
PRAŠIÈ

RAZDALJA,
DALJ

MANEKEN
KOBILICA

MOJCA
MAVEC

JAPONSKI
DENAR
KISLA

REPAALI
ZELJE

DRNOVŠ-
KOVA HÈI
FORTE
4.

DIMENZIJA

NEKDANJI
GENERALNI
SEKRETAR
OZN�(KOFI)

ANGLEŠKI
PISATELJ
(DANIEL)

KDOR��ALI

ORAÈ

DOLGE
PLETENE
NOGAVICE
KLJUKICA
ZA RIBOLOV

LOÈJE,
LOÈEK

SABLJA ZA
ŠPORTNI
DVOBOJ

CELOTA,
SKUPEK

ULIÈNA SVETILKA

UDAREC�S�ŠIBO

POMOÈ:
ACTON,
BOHINEC,
CMUDJE,
OREIRO

KATJA
TRATNIK

KOROŠKI
LJUDSKI
PLES

PETJE,
PESEM

VEÈJA
ÈRNA
PTICA

KATOLIÈAN
VZHOD-
NEGA
OBREDA

VISEÈI
KAPNIK

PREMOG
Z�BARJA

HLOD�ZA
PREDELAVO
NA �AGI

Ste upokojenka, upokojenec? Ste brezposelni?
Bi radi del svojega prostega časa 
namenili pridobivanju novih znanj?

Vabimo vas na

TOČKO VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
SENOVO

V enoti Valvasorjeve knjižnice Krško boste lahko brezplačno sodelovali v 
različnih delavnicah in krožkih s področij: zdravega načina življenja, 

osebnostne rasti, uporabe računalnika, ročnih del in preživljanja prostega 
časa, pomagali in svetovali vam bomo pri iskanju zaposlitve.

Vabimo vas na uvodno srečanje, 
ki bo v ponedeljek, 09.02.2009 ob 16. uri 

v enoti Valvasorjeve knjižnice Krško na Senovem.

Veselimo se srečanja z Vami!

Ljudska univerza Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško – enota Senovo

Poslovilna turneja najbolj gledane 
predstave v Sloveniji 
5.moških.com! 

14. 2. 2008 v Termah Čatež ob 
20.30 v hotelu Toplice

Število sedežev je omejeno.

Prodajna mesta: Petrol, BIT (Brežiška Info toč-
ka), Punkt (Krško, Brežice), TA Integral Brebus, 
TIC Brežice in Čateške Toplice, Kompas Krško 
in NM, Big Bang, in ostala pooblaščena prodaj-
na mesta Eventima.

www.eventim.si in www.vstopnice.com

POROČILI
SO SE

Zejadin Bitić, Vrhje in 
Drita Cikaj, Kosovo,
Janez in Ljudmila 
Drstvenšek, Stranje – 
obred zlate poroke,
Zdenko Štefanič, Pristava 
pri Podbočju in Jožica 
Golobič, Premagovce,
Ronald Maletić in Helena 
Novak, oba iz Velikega 
Obreža,
Vanja Horvat, Hrvaška in 
Alenka Stojanović, Zreče. 

ČESTITAMO!

•

•

•

•

•

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:

Marjetka Vozelj, Podboršt 
– deklico,
Slavica Zagrajšek, Gržeča 
vas – dečka,
Sabina Golob, Krško – 
deklico, 
Mojca Jokan, Brežice – 
dečka, 
Valentina Zupan, Osredek 
pri Podsredi – dečka, 
Marta Gorenc, Krško – 
dečka,
Natalija Medvešek, Krško 
– dečka,
Vesna Pirc, Krško – dečka,
Nina Zajc, Senovo – dečka,
Sonja Škrabec, Leskovec 
pri Krškem – dečka,
Tanja Štraus Poldan, Krška 
vas – dečka, 
Aleksandra Urekar, Artiče 
– dečka,
Urška Lavrinc, Radeče – 
deklico, 
Aleksandra Bračun, 
Sremič – deklico,
Jolanda Brajdič, Gazice – 
dečka,
Zala Teodorovič, 
Brestanica – deklico,
Marja Mlakar, Senovo – 
deklico,
Sergeja Bratkovič, 
Dolenja Brezovica – dečka, 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vesna Kostevc, Brestanica 
– deklico,
Nataša Ilič, Stara vas – 
dečka,
Bernarda Prebejšek, Loka 
pri Zidanem Mostu – dečka,
Martina Prevejšek, 
Gorenja Lepa vas pri 
Krškem – dečka,
Mateja Gerčar, Griže – 
dečka,
Darja Remih, Boštanj – 
deklico,
Lidija Romih, Boštanj – 
deklico,
Maja Kermc, Pleterje pri 
Krškem – dečka,
Slavica Jelenc, Rudna vas 
pri Radečah – dečka,
Polona Zorko, Osredek pri 
Krmelju – deklico, 
Katja Toplak, žice – dečka,
Nataša Čeč, Radeče – 
dečka,
Petra Kozole, Lokve – 
deklico,
Valerija Hruševar, Leskovec 
pri Krškem – deklico,
Maja Podpadec, Gabrje – 
dečka, 
Marija Drečnik, Gorenja 
Pirošica – dečka, 
Nina Režman, Sela pri 
Dobovi – dečka, 
Emica Škaler, Vrhje – 
deklico,
Natalija Možek, Vetrnik – 
dečka,
Urška Tešić, Senovo – 
deklico,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Barbara Iljaš, Bizeljsko – 
dečka,
Milena Vodopivec, Gržeča 
vas – deklico,
Urška Boh, Stolovnik – 
dečka,
Darja Sotošek, Krško – 
dečka,
Bernardka Novosel, Ptuj – 
deklico, 
Jožica Klenovšek, Anže – 
dečka, 
Andreja Germovšek, 
Dobova – dečka,
Suzana Jurkovič, Loke – 
deklico,
Ana Cerjak, Trebež – 
dečka, 
Martina Barkovič, Brežice 
– deklico,
Tina Žičkar, Krško – 
deklico, 
Valerija Stermecki, Vitna 
vas – dečka,
Stanka Sovinc, Log – 
deklico.

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROSTI ČAS, OBVESTILA

O	bazenu,	odpadkih,	
razglednem	stolpu	in	še	čem
V številki 2 Posavskega obzornika (22.1.2009) je bilo kar ne-
kaj prispevkov, ki so me pripravili do pisanja tega komen-
tarja. Predvsem se strinjam s predsednico PK Celulozar Kr-
ško, gospo Vilmo Jan Špiler, da v Krškem res rabimo bazen. 
Zdravniki pravijo, da je plavanje poleg hoje najbolj zdrava 
oblika rekreacije za vse starostne skupine ljudi. Spodobilo 
bi se, da občina, katere občani sobivamo z jedrskim objek-
tom, malo več denarja nameni zdravstveni preventivi. Kot 
kaže, se zavlačuje z bazenom tudi zaradi vseh spremljajo-
čih objektov. Res škoda. Moram pripomniti, da si jaz želim 
samo bazen za malo denarja z veliko vode… muzike pa ne 
rabim zraven. Kajti ko gre za plavanje, je bistveno, da ima-
mo kje plavati, a ne? 
Res je žalostno, da se v Krškem s pomembnimi objekti za-
vlačuje zaradi visokoletečih in zato tudi dragih idej . Na 
tem mestu si ne morem kaj, da ne bi omenila nove knjižni-
ce. Močno si jo želim in to že dolgo, saj so knjige moja ve-
lika ljubezen, že odkar vem zase. Želim si jo tudi zato, da 
bi z najmlajšo hčerko lahko spet šli skupaj v isto stavbo in 
se zakopali vsaka med svoje junake. Pa ne vem, če ne bo 
takrat, ko bo knjižnica gotova, že prevelika za mladinske 
knjige. Kar vam hočem v resnici povedati, je to, da jaz ho-
dim v knjižnico zaradi knjig, ne pa zaradi umetniškega vti-
sa knjižnice.
Smo pa seveda različni in večinoma si postavljamo v življe-
nju zelo različne prioritete. Zato se ne gre čuditi članom 
Lokalnega partnerstva Krško, ki si želijo individualnih na-
domestil za sobivanje z NEK in morebitnim odlagališčem 
NSRAO. Tudi o tem je bilo precej govora na  4. delavnici  CIP 
19. januarja v Krškem. Glede tega se popolnoma strinjam s 
predstavniki Lokalnega partnerstva, saj menim, da vsak od 
nas, ki živi tako blizu nuklearnega objekta, izpostavlja ne-
varnosti svoje zdravje in svoje imetje. Od kje potem logi-
ka, da gredo vsa nadomestila iz naslova NEK v skupno bla-
gajno, iz katere se ne bo nikoli tako jemalo, da bo do vseh 
ljudi prijazno. Pa še ena nevarnost je, ko je denar skupen: 
tako lahko ga na hitro zmanjka, saj se zanj nihče toliko ne 
sekira, kot se za svojega lastnega. 
Lep primer neracionalne potrošnje našega skupnega denar-
ja se nam obeta z odlagališčem NSRAO, če bo res v Vrbini. 
Ne pozabimo, da gradnjo odlagališča financira vsak od nas, 
hkrati ko plača račun za elektriko. Gradnja naj bi stala sko-
raj pol toliko kot gradnja francoskega odlagališča FMA de 
l'Aube; Soulaines-Dhuys. Francija ima 56 nukleark. Njiho-
vo število lahko razpolovimo, ker je to že drugo odlagali-
šče, a jih še vedno ostane 28, poleg tega  imajo zelo veli-
ko radioaktivnih odpadkov od vojaške industrije. Pravijo, 
da bo naše odlagališče zato tako drago, ker ga načrtuje-
jo na izredno neugodni lokaciji. Kaj ne bi bilo bolje, če bi 
odgovorni poiskali boljšo - cenejšo lokacijo in bi tako pri-
hranili denar za odlagališče izrabljenega goriva, saj tudi z 
njegovo gradnjo nimamo kaj čakati. Gorivni elementi, ki 
jih odstranijo iz reaktorja, so res tako močno radioaktivni, 
da so za ljudi in okolje ekstremno nevarni, zato jih mora-
jo še najmanj 10 let hraniti v vodi z dodatkom borove ki-
sline. Ampak tiste, ki so jih pred 20 leti pobrali iz reaktor-
ja, bi pa sedaj že lahko pospravili v trajno odlagališče, če 
bi ga seveda imeli… pa če bi bila vsaj volja za njegovo gra-
dnjo, a je ni… niti pol toliko je ni, kolikor je volje za gra-
dnjo nove nuklearke.
Takole… ko pogledam vse skupaj… pa tisti dve sredinski stra-
ni v št. 2 Posavskega obzornika z idejno skico poslovno-turi-
stičnega središča v Krškem, se mi zdi, da bo treba še marsi-
kaj prej urediti, da ne rečem pospraviti, preden se bo prvi 
turist povzpel na razgledni stolp…
 Smiljana Jurečič, Brege 

SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organizacij, društev ...).

PREJELI SMO

S Posavskim obzornikom 
na 5 moških.com:

2 VIP vstopnici prejme:  
Brigita Kerenčič, Radeče
2 vstopnici prejme:  
Edvard Dolmovič, Senovo
2 vstopnici prejme:  
Antonija Čuk, Dobe

•

•

•
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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

JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA
Grič 12, 8290 SEVNICA, GSM: 041/650 054, E-mail: jozekosem@email.si

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
velika izbira korekcijskih očal
kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

Prodam starejšo hišo, cca. 
70 m2, v Obrežju pri Zidanem 
Mostu št. 37, možnost vselitve 
takoj. Tel.: 051 438 187

Prodam vinograd v Sromljah, 
800 ali 400 trt, vodovod, as-
falt, lepa lega, možna gra-
dnja. Tel.: 031 428 470

Prodam vinograd s 750 trta-
mi, možnost gradnje zidanice, 
voda in elektrika v bližini, cena 
6000 €. Tel.: 031 504 280

Prodam vinograd s starejšo zi-
danico v Malkovcu. 
Tel.: 031 440 701

Prodam 15 arov gozda, vikend 
z elektriko, vodo, bližino as-
falta, vinograd s 343 trtami, 
orodji, na lepi legi na Logu pri 
Vrhovem. Tel.: 031 483 935

Prodam večjo lepo vzdrževa-
no hišo s 50 ari zemljišča na 
Senovem v prijetni in urejeni 
okolici. Tel.: 031 579 713

Prodam staro zidanico z vino-
gradom v Čretežu pri Krškem, 
velikost parcele je približno 
23 arov. Tel.: 041 778 660

Prodam parcelo 850 m2 z mo-
žnostjo nadomestne gradnje 
na Malem Kamnu – zaselek 
Belo. Tel.: 041 973 992

Prodam hišo 160 m2 v okolici 
Sevnice, skupaj zemljišče 828 
m2, dvostanovanjska, dva sa-
mostojna vhoda, ugodno. 
Tel.: 07 814 4381

Prodam dvosobno stanovanje 
na Papirniški v Krškem v izme-
ri 50,77 m2. Tel.: 051 338 818

Prodam Fiat Stilo 1.9 JTD Dyna-
mic, solidno ohranjen, modre 
barve, l. 2004 – 22.12.2004, re-
gistriran, 3 vrata, cena 6.320 
€. Tel.: 041 620 797

Prodam Clio 1,4, l. 1999, 5 
vrat, metalik zelen, prev. 
89.000 km, garažiran, cena 
2.100 €. Tel.: 041 520468 

Prodam Seat Leon 1.4 16V 
Stella, letnik 2001, prev. 
77.000 km, rdeče barve, 1. la-
stnik, reg. do 04/2009, odlič-
no ohranjen, nove gume. 
Tel.: 041 489 225

Prodam BMW 318 i, letnik 
1995, cena 1500 €. 
Tel.: 070 346 522

Prodam Nissan Micro 1.0, l. 
1996, 1. lastnik, lepo ohra-
njen z dodatnimi letnimi gu-
mami, cena 1.200 €. 
Tel.: 031 429 840

Prodam Audi A4, limuzina, 
letnik 2000, reg. do 08/2009. 
Tel.: 041 251 455

Prodam Mercedes C180 kara-
van, l. 1997, 4 x airbag, dvoj-
na klima, ASR, el. ogledala in 
stekla, nove gume, euro pri-
klop, dobro ohranjen. 
Tel.: 041 727 551

Prodam Opel Kadett 1.4 LS, 
rdeč, starejši, dobro vzdrže-
van, nizka poraba, nove zim-
ske gume, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 799 839

Prodam Opel Kadett 1.7 D, 
dizel, l. 1991, 1. lastnik, 
prev. 190.000 km, rdeče bar-
ve, odlično ohranjen, registri-
ran do 02/2009. 
Tel.: 041 724 078

Prodam Passat karavan 1.9 
TDI, l. 1998, v odličnem sta-
nju, vsa oprema, metalik sre-
brne barve, prev. 164.000 km, 
cena 5000 €, okolica Brežic. 
Tel.: 031 508 831

Prodam Clio, letnik 1993, lepo 
ohranjen, cena 550 €, in mo-
torno žago Stihl, solidno ohra-
njeno, cena 250 €. 
Tel.: 040 274 855

Prodam Tomos ATX 50c, rdeče 
barve, registrian do 03/2009, 
normalno delujoč, neprede-
lan, nujno. Tel.: 051 261 092

Prodam traktor Univerzal 445, 
zadnji pogon, letnik 1980, re-
gistriran, izredno lepo ohra-
njen, ogled in cena po dogo-
voru. Tel.: 041 523 708

Prodam avto prikolico, regi-
strirano do 2012. 
Tel.: 041 938 069

Prodam 6-dnevno potovanje 
po Franciji - Pariz. 
Tel.: 041 652 547

Prodam hladilnik in zamr-
zovalnik, vgrajen, ter pralni 
stroj, vse Gorenje. 
Tel.: 07 496 9028

Prodam umetniško kapeli-
co z dvema rimokatoliškima 
freskama, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 280 483

Prodam 3 stenske ure, ena 
stara 100 let, ne deluje, dve 
stari 50 let, delujoči, cena 
700 €. Tel.: 031 552 797

Prodam tridelno moško oble-
ko Armani, siva, številka 48, 
nerabljena, maturanti, cena 
200 €. Tel.: 041 704 374

Prodam novo harmoniko 
C,F,B ali menjam za cenejšo 
B,ES,AS, ali CIS, FIS, HA. 
Tel.: 041 240 833

Prodam novo diatonično har-
moniko štejerko C,F,B, turbo 
basi, 6 dodatnih gumbov, ugo-
dno. Tel.: 030 934 786

Prodam češnjevo mizo in kotno 
klop, d-155, š- 83, v-76, miza 
ima predal. Tel.: 041 828 324

Prodam pralni stroj Gorenje, 
šivalni stroj Bagat ter nov pes-
jak, primeren za psičko z mla-
diči. Tel.: 031 497 806

Prodam večji starejši radia-
tor in manjšo starejšo hladil-
no omaro, za simbolično ceno. 
Tel.: 041 283 218

Prodam otroški voziček Maxi 
Cosi 3 z lupinico, košaro, zim-
sko vrečo, torbo, dežnikom, 
prevleko za dež, star 1 leto, 
lepo ohranjen, barva flamin-
go slice, cena 550 €. 
Tel.: 031 334 069

Prodam leseno otroško poste-
ljico, bele barve, stol za hra-
njenje in stajico, cena 70 €. 
Tel.: 07 568 5240 

Prodam smuči Fisher 130 cm 
z vezmi in čevlji Alpina, št. 4, 
cena 150 €. Tel.: 051 480 885

Prodam klavirsko harmoniko 
melodija 60 bas ali menjam za 
frajtonarico, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 306 645

Prodam nov štedilnik na drva, 
levi, cena po dogovoru, in hi-
dravlično svečo na kiper, 7-
tonsko, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 721 383

Prodam dvokrilno borovo 
omaro, ročno izrezljano, s 
predalom in drogom za obe-
šanje, cena 300 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam stajico, kot nova, 
oblekico za dojenčka od 6-12 
mesecev. Podarim lupinico in 
čevlje za dojenčke, več parov 
in različnih številk. 
Tel.: 041 724 064

Prodam pletilni stroj Empisal, 
enoredni z veliko pripomočki, 
in več sto vzorcev na karticah. 
Tel.: 07 492 6211

Prodam otroške smučarske 
čevlje št.31, novi, srebrne 
barve, cena 25 €. 
Tel.: 07 496 1585

Prodam rabljene smuči Elan, 
polkarving, dolžine 178 cm, z 
vezmi Tirolia, cena 15 €. 
Tel.: 07 496 2261

Prodam pralni stroj Zanussi, 
energijski razred B, cena 100 
€. Tel.: 041 586 353

Prodam cvetlični in kostanjev 
med. Tel.: 031 760 921
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorni-
ku in za nekomercialne namene. Vsak 
bralec lahko objavi v posamezni števil-

ki praviloma le po en oglas. Za ponov-
no objavo mora naročnik ponovno po-
slati naročilo, vendar bomo oglas z isto 
vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-

tve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nude-
nje dela (storitev) in zaposlovanja, ne 
objavljamo. Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (Ur. list 
RS, št.: 36/2000) v 2. odstavku 6. čle-
na določa, da je naročnik oglasa dol-
žan ob naročilu oglasa navesti podat-
ke o njegovi identiteti. Zaradi tehnike 
pošiljanja oglasov ne moremo izpolni-
ti pogojev zgoraj omenjenega zako-
na in zato oglasov, ki ponujajo delo 
oz. zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zainteresi-
rani naročiti kot druge oglase na se-
dežu 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.

vo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V pri-
meru, da bo mali oglas daljši od 20 be-
sed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo si 
pravico spremembe vsebine in zavrni-

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja kilogramskih 
piščancev, rjavih, grahastih 

in črnih jarkic 
starih 10 tednov v soboto,

21. februarja.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Prodam novi GSM aparat z 
vsemi priključki, Samsung 
L700, 1 leto garancije, cena 
90 €. Tel.: 070 827 910

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

Prodam mešana drva in kosta-
njeve kole. Tel.: 041 653 875

Prodam nasekana drva na Sre-
miču, cena 45 €/m3.
Tel.: 031 585 245

Prodam rabljeno kuhinjo s 
pomivalnim strojem, štedilni-
kom in pomivalnim koritom, 
za simbolično ceno, vzamem 
tudi domače meso. 
Tel.: 041 690 280

Prodam rjavo rabljeno kuhi-
njo dimenzije 3,20 m, cena 
500 €, vključno z napo, pomi-
valnim strojem, pomivalnim 
koritom in hladilnikom. 
Tel.: 041 341 990

Prodam gobelin z motivom 
konjev v galopu, velikosti 71 
x 51 cm, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 661 345

Prodam 3 nagačene veverice 
in skobca. Tel.: 041 532 964

Prodam pralni stroj Beko in 
hladilnik z zamrzovalno oma-
ro, malo rabljeno, 3 leta. 
Tel.: 051 223 490

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

Prodam kavč, star 3 leta, do-
bro ohranjen, cena 50 €. 
Tel.: 07 492 7276 (popoldan)

Prodam kompresor 100 l, še nov, 
zapakiran. Tel.: 031 815 236

Prodam hribovski trosilec na 
dva pokončna valja, primeren 
za manjše traktorje, ter puhal-
nik Grič na traktorski pogon, 
ugodno. Tel.: 031 284 604

Prodam kovinska garažna vra-
ta komplet 3 x 4 m, ugodno. 
Tel.: 07 814 2171

Prodam konjsko opremo, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 495 7291

Prodam plinsko peč z jeklenko 
za ogrevanje prostorov, po sim-
bolični ceni. Tel.: 031 450 095

Prodam pralni čistilec za či-
ščenje itisona, tal in odtokov, 
ugodno. Tel.: 051 321 948

Prodam varilni aparat, inver-
terski, profesionalni angleški 
VTL, nov, še zapakiran, v ga-
ranciji, zelo ugodno. 
Tel.: 031 815 236 (po 14. uri)

Prodam motorno žago Stihl MS 
440, nerabljena, stara leto in 
pol, ter Husqvarno 770, potreb-
na manjšega popravila, cena za 
obe 400 €. Tel.: 070 260 566

Prodam seno in otavo, balira-
no v kocke. Tel.: 07 497 7455

Prodam 10m transportni trak 
za bale sena, slame ali drugo, 
ali menjam za govedo. 
Tel.: 041 571 453

Prodam novo osovino za večli-
stni cirkular, amerikanar, de-
lovne širine 70 cm. 
Tel.: 041 571 453

Prodam kalano kostanjevo ko-
lje za vinograd, dolžine 2 me-
tra. Tel.: 041 390 081

Prodam gostinski šank, mize 
in stole, lepo ohranjeno, ugo-
dno. Tel.: 07 814 2171

Prodam cisterno za kurilno 
olje, kovinske izdelave z ate-
stom. Tel.: 041 738 338

Prodam gumi voz, mlatilnico, 
pajkl in železni vprežni plug s 
kolcami. Tel.: 051 813 561

Prodam ročno pumpo za pre-
takanje vina, hrastove sode, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 796 224

Prodam dimnik židel, premer 
16 cm, dolžina 7 m, vsi pri-
ključki, cena 200 €. 
Tel.: 051 306 280

Prodam samohodno škropilni-
co Sola 10 KM, v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 041 580 101

Prodam pajek Sip 4 m, vrtljiva 
kolesa in tračni obračalnik Sip 
200. Tel.: 040 763 780

Prodam vitlo 5 t, cena 700 €, 
in rabljene traktorske gume 
Barum, 2 komada 9,5/24 in 2 
komada 14,9/28, slabše ohra-
njene, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 672 581

Prodam seno v kockah, 20–22 
kg, cena 2 €, cca. 100 koma-
dov. Tel.: 031 740 942

Prodam silažne bale, 25 ko-
sov, ter 3 suhe bale sena. 
Tel.: 031 507 111

Prodam električni terminalni 
grebelnik, nerabljen (novi 70 
€), cena 50 €. 
Tel.: 040 208 353

Prodam deset silažnih bal, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 070 865 457

Prodam 1000-litrsko cisterno 
za vino. Tel.: 040 880 752

Prodam 2 hrastova soda, 270- 
in 500-litrska, lesen mlin za 
grozdje ali sadje in starinski 
železno-lesen srednje velik 
voz. Tel.: 051 477 245

Prodam novo škropilnico Solo 
444 v garanciji in rabljeno ba-
kreno škropilnico. 
Tel.: 041 741 067

Prodam Abrocket, cena 50 €. 
Tel.: 031 784 076

Prodam točilni pult z umival-
nim koritom, primerno za vi-
kend. Tel.: 041 796 224

Prodam dvokrilna garažna 
vrata Trimo, izolacija, 2,20 m 
x 2. Tel.: 041 826 046

Prodam 2000-litrsko cisterno 
in gorilec za kurilno olje, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 761 248

Prodam fižol v zrnju, črešnje-
vec in krompir, pridelano kot 
bio. Tel.: 041 738 338

Prodam kvalitetno seno, ba-
lirano v kocke, ter vhodna in 
balkonska vrata, okna raznih 
dimenzij in prenosno prešo. 
Tel.: 041 918 290 

Prodam domač fižol črešnje-
vec, visok. Tel.: 07 496 7826 
(zvečer)

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Tel.: 031 
356 762

Prodam ječmenovo slamo v 
okroglih balah, pšenično sla-
mo v kockah ter odojke. 
Tel.: 041 726 086

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 07 492 7627

Prodam drobilec koruze, šro-
tar kladivar, v dobrem stanju, 
malo rabljen, drobi tudi za 
moko. Tel.: 041 247 427

Prodam koruzo v zrnju, večjo 
količino. Tel.: 041 859 920

Prodam kostanjevo kalano in 
celo kolje za vinograd, dolži-
ne 2 m, ter domače hruškovo 
žganje. Tel.: 031 209 951

Prodam burskega kozla z ro-
dovnikom in bursko križano 
kozico ter rastlinjak cca. 2 
x2,3 m, ugodno. 
Tel.: 041 328 032

Prodam 2 psički mešanki, stari 
10 tednov, mati je bernski plan-
šar, ugodno. Tel.: 041 726 087

Prodam dva prašiča, težka 
okrog 100 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 496 9016

Prodam prašiča, 135 do 140 
kg, cena 220 €. 
Tel.: 07 496 7169

Prodam mladiče drobnice, čr-
nomaljske pramenke, za zakol 
ali nadaljno rejo.
 Tel.: 070 859 197

Prodam prašiča, težkega 100 
kg, krmljen z domačo hrano. 
Tel.: 041 594 443

Prodam črno belega bikca, sta-
rega 10 dni. Tel.: 031 868 337

Prodam kravo LS, brejo 8 me-
secev. Tel.: 051 869 010

Prodam prašiča, težkega 110 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam zajce za zakol ali na-
daljno rejo. Tel.: 051 271 464

Prodam odojke moškega spo-
la, bela mesna sorta, težke 
okoli 30 kg. Tel.: 040 796 830

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca. 
Tel.: 041 251 661

Prodam yorkširskega terijerja 
s pedigrejem, star 3 leta, lep 
in priljubljen, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 274 930

Prodam telico, brejo 4 mese-
ce, in kravo, brejo 9 mesecev. 
Tel.: 07 495 6369

Prodam 2 bikca simentalca, 
stara 3 in 6 mesecev. 
Tel.: 041 521 203

Prodam ovna, starega 2 leti, 
je pohleven, brez rogov. 
Tel.: 03 568 7023

Prodam prašiča, težkega 240 
kg, krmljen z domačo hrano, 
možen zakol na domu. 
Tel.: 07 496 7450

Prodam dva para fazanov, en 
je srebrni, drugi diamantni, 
ter en par kanarčkov. 
Tel.: 031 636 470

Prodam odojke, težke 25 do 
30 kg, in plug Posavc 12 col. 
Tel.: 040 345 693

Prodam prašiče, težke od 100 
do 120 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 389 015

Prodam 3 prašiče, težke oko-
li 120 kg, hranjene z domačo 
hrano, cena po dogovoru, mo-
žen zakol. Tel.: 07 495 7238

Prodam odojke in prašiče, 
težke od 130 do 140 kg, hra-
njene z domačo hrano in ko-
ruzo. Tel.: 07 496 7135

Prodam burskega kozla za ple-
me, brez rogov, starega 1 leto, 
cena 120 €. Tel.: 070 989 149

Prodam prašiča, težkega oko-
li 100 kg, hranjen z domačo 
hrano, možen zakol, ugodno. 
Tel.: 041 778 087

Prodam telice in krave po iz-
biri. Tel.: 051 340 437

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, krmljen z domačo hra-
no, Krško. Tel.: 041 445 867

Prodam 1000 kg eno leto stare 
koruze, cena 0,15 €/ kg. 
Tel.: 07 496 7064

Prodam rdeče vino 400 litrov, 
smrekove punte ali polce ter 
lege, ostanek od gradnje. 
Tel.: 041 439 908

Prodam belo in rdeče vino - ri-
zling, muškat, pinot, plavec in 
frankinjo mešano, večje koli-
čine pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam kvalitetno vino cviček, 
ugodno. Tel.: 031 591 379

Prodam belo in rdeče vino, čr-
nomeljski okoliš. 
Tel.: 031 428 470

Prodam kakovostno belo in 
rdeče vino, ugodno. 
Tel.: 031 305 826

Prodam belo, rose in rdeče vino, 
ugodno. Tel.: 051 331 512

Prodam vino, rdeče in belo 
mešano, bizeljski okoliš, ter 
domače klobase. 
Tel.: 041 379 287

Prodam vino cviček, zelo kva-
liteten, in domač sadjevec iz 
neškropljenih jabolk, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 635 484

Prodam kvalitetno rdeče vino, 
cena 1 €/liter, sadjevec, cena 
4 €/l, domač akacijev in ko-
stanjev med, cena 4 €/l. 
Tel.: 041 473 152

Prodam vino rdeče in belo, 
cena 1 €/l, VW Golf V letnik 
2004, cena 11.000 €. 
Tel.: 041 231 401

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/l, popust na večjo 
količino. Tel.: 041 813 074

Prodam kvalitetno belo in 
rdeče vino, bizeljski okoliš, 
cena 1 €/l, oziroma menjam 
za drva, kolje ali gnoj. 
Tel.: 051 480 824

Prodam belo in rdeče vino, cena 
0,90 €/l. Tel.: 07 495 6563

Prodam belo in rdeče vino, bi-
zeljski okoliš, cena 1 €/l. 
Tel.: 031 765 662

Prodam rdeče vino, dobitnik 
medalje, ter belo mešano, 
beli pinot in chardonay, cena 
1 €/l in 1,30 €/l, okolica Seno-
vega. Tel.: 031 564 785

Prodam vino modra frankinja, 
mešano rdeče in mešano belo 
ter jabolčni kis, bizeljsko sre-
miški okoliš, pripeljem tudi na 
dom. Tel.: 031 858 594

Kupim plinsko jeklenko 5 kg. 
Tel.: 041 595 542

Kupim železno vrv debeline 
10-20 mm, dolžine 15-20 m, 
rabljeno, lahko poškodovano. 
Tel.: 07 496 7545

Kupim dvoredni sejalnik za 
koruzo s koritom za umetni 
gnoj, po možnosti znamke Olt. 
Tel.: 031 768 773

Kupim mizarsko delovno mizo 
(hubl pank). 
Tel.: 031 626 717

Kupim traktor, pogon 4x4, 
Carraro IMT, Same, Univerzal, 
dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Oddam v najem dve sobi v cen-
tru Sevnice, primerno za sam-
ske osebe. Tel.: 07 814 0645

Oddam opremljeno trisobno 
stanovanje v Krškem v bliži-

ni železniške postaje. 
Tel.: 041 453 803

Oddam v najem vinograd na 
terase, okoli 750 trsov, črni-
na, modra frankinja, kraljevi-
na in rizling, v okolici Kopriv-
nice. Tel.: 031 709 544

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

Menjam vino za odojke in za 
koruzo. Tel.: 041 697 775

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

Iščem metrska drva, bukev, 
suha, s prevozom v Radeče. 
Tel.: 051 332 419

Podarim luč za kuhinjo (kro-
žnik), z vrvico na poteg, la-
minat-ploščice, rabljen, zelo 
dobro ohranjen, za manjši 
prostor. Tel.: 07 492 6211

Podarim otroško posteljico, zelo 
malo rabljena, in rabljen otroški 
voziček. Tel.: 07 49 78 283

Podarim dve mucki, stari 2 
leti, čisti, lahko sta v stano-
vanju ali zunaj, zaradi odhoda 
v Nemčijo. Tel.: 051 392 446

Podarim psičko, mešanko z 
novofunlandcem, staro 4 me-
sece, in Prodam več ovac in 
jagenjčkov. Tel.: 031 866 698

Prosim vas, če mi kdo podari 
manjši hladilnik, ki ga več ne 
potrebuje, sem upokojenka z 
nizko pokojnino, zelo vam bom 
hvaležna. Tel.: 040 136 987

Prosim vas, če mi kdo podari 
otroška oblačila od 0 do 3 let, 
sem mamica študentka, hva-
la. Tel.: 041 984 844

Prosim vas, če mi kdo podari 
otroška oblačila za punčko, sta-
ro od 2 do 5 let, zimska in letna, 
hvala. Tel.: 041 459 282

Prosim vas, če mi kdo podari 
vrtno samohodno kosilnico, ki 
še dela, a je več ne potrebuje, 
hvala. Tel.: 031 542 445

Prosim vas, če mi kdo poda-
ri ohranjen pomivalni stroj, 
sem invalidka in ga potrebu-
jem nujno, najlepša hvala. 
Tel.: 031 830 232 (popoldan)

Stiki: 40-letni fant želi spozna-
ti punco ali mamico za prijetna 
druženja ali morda kaj več, ne 
bo ti žal. Tel.: 041 340 759

Stiki: sam z otrokom sem 
ostal, zvesto, preprosto dekle 
bi rad spoznal, ki bi z nama 
zaživela, ter rada imela. 
Tel.: 041 959 192
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Kljub skoraj četrtstoletni 
tradiciji posavskega alpiniz-
ma pa je bil prvikrat na Bo-
horju preplezan zaledenel 
slap šele v tem tisočletju. V 
minulih zimah se je preko le-

dnih zaves povzpelo že duca-
te plezalcev. Najboljši pogoji 
so ponavadi konec decembra 
in januarja. Dovolj debel led 
namreč nastane, kadar so 
temperature ujete pod le-
diščem več tednov, za kar 
pa je seveda potrebna ugo-
dna vremenska situacija, ki 
se še zdaleč ne pojavi vsako 
zimo. Najpogosteje sta ugo-
dnih plezalnih razmer dele-
žna Pekel in Ubijavnik, Bo-
janca in Bojavnik pa precej 
redkeje. Zgodi se namreč, da 
kljub hudi zimi vzpon v slapu 
ni mogoč ali pa je preplezljiv 
le en dan v letu. To še po-
sebno dobro vedo alpinisti, 
ki jim na seznamu vzponov 
navadno manjka ravno kate-
ri izmed zadnjih dveh.

Že vse od začetka pomeni po-
seben izziv preplezati vse šti-
ri slapove naenkrat, torej v 
enem dnevu. Prav zaradi raz-
mer je to dejanje doslej uspe-
lo le redkim. Prvi so pred leti s 
tem projektom opravili Bojan 
Kurinčič ter Gorazd in Nejc 
Pozvek. Ponovitev je bilo do 
sedaj le malo, še najbolj-
še pa je bilo ravno letošnje 
leto. Primat sta letos prevze-
la Nejc Pozvek in Simon Po-
znič. 11. januarja sta najprej 

Bohorski	slapovi	
pozimi
Bohorski naravni biseri – slapovi – vse leto privabljajo šte-
vilne ljubitelje narave. Pozimi pa jih narava nemalokrat 
odene v led in ko se ta dovolj odebeli ter voda skoraj pre-
neha teči, postanejo slapovi poseben izziv za alpiniste. 

dvakrat opravila za Bojavni-
kom in preplezala še njegovo 
nadaljevanje Zlatolaske, na-
daljevala sta z Ubijavnikom, 
nato odšla do Pekla, ki med 
vsemi ponudi najdaljše ple-
zanje. Dobrih 15 metrov vi-
sok slap se namreč v soteski 
nadaljuje še s štirimi skoki, 
kar skupaj nanese približno 
50 metrov. Svojo pot štirih 
slapov sta zaključila v Bojan-
ci, ki ponuja daleč najzahtev-
nejše plezanje – težavnost do-
seže 4. stopnjo, naklonina pa 
dobrih 85°. V naslednjih dneh 
so z njimi v enem dnevu uspe-
šno opravili še Bojan Kurinčič, 

Gorazd Pozvek in Goran But-
kovič.

Na žalost lednih plezalcev 
je neugodno vreme, kot vsa-
ko leto doslej, kmalu pokva-
rilo zimsko vzdušje in vodi 
spremenilo agregatno sta-
nje. Tako je zmanjkalo časa 
tudi za organizacijo 2. posa-
vske tekme v lednem pleza-
nju, za katero bo, kakor vse 
kaže, priložnost šele nasle-
dnje leto.
 Nejc Pozvek

Simon premaguje ledeno 
vertikalo.

Plezanje v slapu Bojanca 
je zelo zahtevno.

Ivan je koračil v osnovno šolo 
k sv. Antonu, nato pa poprijel 
za kmečka opravila. Dve leti je 
služil tudi vojaški rok, še prej 
pa kot otrok doživel grozote 
vojne. Milka je osnovno šolo 
obiskovala v Kozjem in tudi 
ona delala na kmetiji ter po-
magala v domačem gospodinj-
stvu. Tudi njej med vojno ni 
bilo prizaneseno. Tako kot pri 
Ivanovih so bili tudi oni prese-
ljeni, obe domačiji pa sta bili 
leta 1944 do tal požgani.

Pol	stoletja	zakonskega	življenja
STRANJE – Ko se je 30. avgusta 1935 v Stranjah rodil očetu Francu in materi Kristini Drstvenšek sin, sta ga krstila za Ja-
neza, vendar so ga pričeli klicati Ivan. V družini je bilo pet bratov in dve sestri, od katerih so živi še štirje bratje in se-
stra. Na Vetrniku pa je 11. julija 1939 na svet očetu Jožetu in materi Mariji Kozole privekala Ljudmila oz. Milka, ki je 
rasla med dvema bratoma in tremi sestrami. Danes pa ima ob sebi le še brata in sestri.

Na skupno življenjsko pot sta 
stopila 6. januarja 1959 in si 
dom delila z Ivanovimi starši. 
Oktobra se je rodil prvi otrok, 
sin Jože, ki pa jima ga je kru-
ta usoda že po nekaj dneh iz-
trgala s tega sveta. Sin Janez 
ju je osrečil leta 1962, Štefan 
dve leti kasneje, Marija leto za 
njim, nato pa še leta 1971 Ro-
man, čez dve leti pa sta povi-
la zadnjega otroka, hčerko Mi-
leno. Otroci so si zgradili svoja 
gnezda ter ju razveselili že s 

16 vnuki in pravnukinjo. Bila 
sta marljiva delavca in skrbna 
gospodarja, zgradila sta novo 
hišo, gospodarsko poslopje in 
po starših prevzela vodenje 
kmetije. Sedaj, ko jima obča-
sno ponagaja zdravje, pa sta 
glavno skrb zanjo prepustila 
najstarejšemu nasledniku, če-
prav po svojih močeh še vedno 
poprimeta za delo. 

Z ljubeznijo in vztrajnostjo ob 
težkih trenutkih sta si v sobo-

Na praznovanju zlate poroke zakoncev Drstvenšek 
(Foto: M. Brezovšek)
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Prireditve med 5. in 18. februarjem
Četrtek, 5. 2.

ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: slovesnost ob slovenskem 
kulturnem prazniku, častna gosta mag. Blaž Kavčič, predsednik 
Državnega sveta, in prof. dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU
ob 17.00 v MC Brežice: mladinske delavnice – svet lepljenk
ob 17.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
lutkovna predstava „Kje je lešnik“
ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film „Prvi jok“

Petek, 6. 2.
ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: osrednja proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku in prazniku KS Senovo
ob 18.00 v dvorani OŠ Adama Bohoriča Brestanica: krajev-
na proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, koncert MPZ 
Svoboda Brestanica „Razglednica Slovenije 
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer – Madagaskar 2
ob 18.00 v OŠ Raka: filmski večer
ob 19.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice: po-
govor s prof. Ivanom Bogovčičem, častnim občanom Brežic
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: politična farsa – mono-
komedija Borisa Kobala „Kdo vam je pa to delu?“
ob 20.00 v klubu MC Brežice: medkulturni večer - Belgija

Sobota, 7. 2.
ob 8.00 pred spomenikom NOB na Senovem: pohod po poteh 
XIV. divizije Senovo - Bohor
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – moja prva knjiga
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – izdelava okvirjev za slike
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica – izdelovanje okvir-
ja za slike iz kartona
ob 18.00 v gasilskem domu na Gori: proslava ob kulturnem 
prazniku – nastopajo KD Sveti Lovrenc Gora, KD Grič Krško in 
pevska skupina Lavrencij z Rake, slavnostni govornik župan 
Franc Bogovič 
ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film „Prvi jok“
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: otročarije – ustvarjajmo po naše
ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: literarno-glasbeni večer 
„Kulturni predvečer s Slavico Jarkovič“
ob 20.00  v MC Krško: koncert skupin May, Paraziti p.13 in 
Bed religion 
ob 21.00 v klubu MC Brežice: stand up komedija - Komikaze

Nedelja, 8. 2.
ob 9.00 v gostilni Senica na Senovem: šahovski memorial An-
dreja Strnada
ob 10.00 v športni dvorani Radeče: atletsko tekmovanje v 
mnogoboju za pionirje in pionirke
ob 17.00 v Domu krajanov Sromlje: proslava ob kulturnem pra-
zniku, nastopajo MPZ Sromlje in Ljudski pevci Sromlje
ob 17.00 v Lamutovem likovnem salonu Kostanjevica na Krki: 
osrednji dogodek ob slovenskem kulturnem prazniku
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: proslava ob slovenskem 
kulturnem prazmiku, slavnostni govornik igralec Rajko Stupar
ob 18.00 v župnijski cerkvi na Raki: koncert Primorskega aka-
demskega pevskega zbora Vinko Vodopivec
ob 18.00 v kulturnem domu v Podbočju: proslava ob kultur-
nem prazniku, nastopajo člani KD Stane Kerin

Ponedeljek, 9. 2.
ob 10.00 v Kulturnem domu Krško: zasedanje 19. občinskega 
otroškega parlamenta na temo „Ljubezen in spolnost“
ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika, slavnostni govornik dr. Milan 
Jazbec, priložnostni koncert Orkestra slovenske vojske

Torek, 10. 2.
ob 18.00 v klubu KD Krško: predavanje mag. Zmaga Godine 
„Kako do duševnega zdravja?“

Sreda, 11. 2.
ob 17.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: gleda-
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liška predstava za otroke od 3. leta dalje Čarovnica Lili v 
cirkusu, predstava je brezplačna
ob 17.00 v KD Krško: dokumentarni film (sinhronizirano) 
„Beli pramen: pustolovščine malega bobra“ 
ob 18.00 v klubu KD Krško: predavanje Marka Pogačnika 
„Sava – vodna hrbtenica Slovenije“

Četrtek, 12. 2.
ob 14.30 v MC Krško: Valentinov žur
ob 17.00 v MC Brežice: mladinske delavnice – Kitajska in 
svet origamija
ob 17.00 v klubu MC Brežice: otroška predstav „Smolček“
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: lutkovna predstava za 
otroke od 4 let dalje „Sapramiška“
ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: politična satira – mo-
nokomedija Borisa Kobala „Kdo vam je pa to delu?“

Petek, 13. 2.
ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film (sinhronizirano) 
„Beli pramen: pustolovščine malega bobra“ 
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnihz iger
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: Valentinovo brez kitar 
– Mateja & Sergeja z glasbenimi gosti
ob 19.00 v Bivaku Senovo: žur za mlajše od 18 let
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): potopisno predavanje – 
nacionalni parki ZDA

Sobota, 14. 2.
ob 9.00 v športni dvorani na Senovem: tradicionalni dobro-
delni turnir v malem nogometu
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – Valentinovi srčki
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – priprave na pusta hrusta
ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 17.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
ob 17.30 in 20.30 v dvorani hotela Toplice v Termah Ča-
tež: gledališka predstava „5moških.com“
ob 18.00 v Športnem domu Sevnica: Valentinov koncert Te-
rezije Kesovije
ob 18.00 v KD Krško: dokumentarni film (sinhronizirano) 
„Beli pramen: pustolovščine malega bobra“ 
ob 20.00 v klubu MC Brežice: medkulturni večer – Make-
donija

Nedelja, 15. 2.
ob 10.00 na strelišču v Zaklu: dan odprtih vrat
ob 16.00 v prosvetnem domu v Globokem: predstavitev 
pesniške zbirke Jerice Hriberšek „Prepletanja“
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: Valentinovo brez kitar 
– Mateja & Sergeja z glasbenimi gosti

Ponedeljek, 16. 2.
od 9.00 do 13.00 v MC Brežice: počitniške aktivnosti 
ob 10.00 v Bivaku Senovo: počitniške aktivnosti

Torek, 17. 2.
od 9.00 do 13.00 v MC Brežice: počitniške aktivnosti 
od 9.30 do 13.00 v MC Krško: počitniške aktivnosti
ob 10.00 v Bivaku Senovo: počitniške aktivnosti
ob 17.00 v igralnici MC Brežice: pravljična urica
ob 18.00 v klubu KD Krško: predavanje mag. Zmaga Godi-
ne „Kako se osvoboditi občutka krivde?“
ob 18.30 v MC Brežice: delavnica izdelave mask

Sreda, 18. 2.
od 9.00 do 13.00 v MC Brežice: počitniške aktivnosti 
od 9.30 do 13.00 v MC Krško: počitniške aktivnosti 
ob 10.00 v Bivaku Senovo: počitniške aktivnosti
ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: pre-
davanje Sanje Lončar „Ko prebava stavka“ 
ob 18.30 v MC Brežice: delavnica izdelave mask
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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

to, 10. januarja, še enkrat po-
trdila zvestobo, saj jima je kar 
prehitro minilo skupnih 50 let. 
Cerkveni obred je bil v župnij-
ski cerkvi v Zabukovju, civilni, 
ki mu je prisostvoval tudi kr-
ški župan Franc Bogovič, pa v 
Kostanjku na Turistični kmeti-
ji Dular. Tu sta za zabavo stotih 
svatov, ki so se zadržali do zgo-
dnjega jutra, skrbela kar dva 
ansambla, Labirint in Jasmin. 

 M. Kalčič Mirtič

KOSTANJEVICA NA KRKI - 28. januarja se je s tritedenske odprave 
na Novo Zelandijo, vrnilo 13 članov Kluba jamarjev Kostanjevi-
ca na Krki. V raziskovalnem delu 18-dnevne odprave so na sever-
nem novozelandskem otoku opravili 16 raziskovalnih akcij, obi-
skali osem jam, preplezali, preplavali in preplazili pa so se skozi 
31 kilometrov jamskih rovov. »Zelo prijetna pokrajina, zelo pri-
jazni in uslužni ljudje, neštete naravne lepote, adrenalinske do-
godivščine na vsakem koraku, a vseeno drugačen svet, v katere-
ga se iz našega vsakdanjika kar težko hitro vklopiš. Navezali pa 
smo dobre vezi z jamarji in jamarsko zvezo v Novi Zelandiji. Za-
upali so nam najlepše skrivnosti svojega podzemlja,« so zapisa-
li na spletni strani www.nzodprava2009.com. Pridobljene izku-
šnje jim bodo seveda prišle prav pri raziskovanju domačih jam, 
obilica fotografskega gradiva pa za bilten ob 40-letnici delova-
nja kluba, ki jo bodo praznovali letos.   P.P. 

Jamarji	so	se	vrnili	z	avanture


