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Likvidnostne težave 
sevniškega KŠTM
SEVNICA - Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mla-
dinske dejavnosti Sevnica (KŠTM) je začel delovati sredi 
meseca septembra 2006 z namenom učinkovitejše orga-
nizacije, razvoja in spodbujanja dejavnosti na področju 
kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti v obči-
ni Sevnica in tudi s ciljem boljše prepoznavnosti občine 
v širšem slovenskem prostoru. Zelo raznolik in pester ob-
seg dela pa je na žalost ob zaključku leta 2008 prinesel 
225.850 evrov poslovne izgube. 
Direktorica sevniškega KŠTM Petra Pozderec pojasnjuje: »Na 
podlagi finančnih podatkov za leto 2008 smo konec lanskega 
leta po pribavi celotne računovodske dokumentacije ugoto-
vili, da imamo negativno razliko med odprtimi dobavitelji in 
kupci v višini 225.850 evrov, ki je sicer prehodne narave in 
se že sanira, za katero pa kot poslovodja nisem vedela, ker o 
takšnem stanju nisem bila pravočasno obveščena, čeprav bi 
morala biti.« Ob tem direktorica še dodaja: »KŠTM Sevnica 
je imel do 31.12.2008 sklenjeno pogodbo z zunanjim podje-
tjem, ki nam je nudilo tovrstne strokovne finančne, knjigo-
vodske in davčno svetovalne storitve, kateremu sem popol-
noma zaupala. Zato sem se sama posvetila vsem pravnim 
zadevam, ki so nas čakale ob ustanovitvi zavoda ter vsebin-
skemu in organizacijskemu delu.« V javnem zavodu so z le-
tošnjim 1. januarjem pogodbo z zunanjim podjetjem preki-
nili in postavili svojo finančno službo. 

Svet zavoda, ki med ostalimi nalogami sprejema tudi finanč-
ni načrt in zaključni račun zavoda,  je na svojih sejah v janu-
arju in v februarju sprejel odločitev, da se opravi revizija po-
slovanja od leta 2006 in da se raziščejo morebitna razhajanja 
med dejanskim stanjem in stanjem, ki je bilo predloženo v do-
kumentaciji Svetu zavoda kot podlaga za odločanje. Na pone-
deljkovi seji so člani Sveta zavoda KŠTM z veliko večino glasov 
izglasovali sklep, s katerim predlagajo ustanoviteljici - Obči-
ni Sevnica, da na občinskem svetu direktorico Petro Pozderec 
razreši z mesta direktorice javnega zavoda. S.R. 

INFORMATIVNI DAN – Že prvega termina informativnega dne v Šolskem centru Krško-
Sevnica (na fotografiji) se je 13. februarja udeležilo veliko število zainteresiranih 
osnovnošolcev za potencialni vpis poklicno strokovne in tehniške programe. Dosedanji 
programi po besedah direktorja ŠC Ernesta Simončiča ostajajo v šolskem letu 2009/2010 
nespremenjeni, sicer pa imajo prostih skupno 300 vpisnih mest, od tega dva oddelka 
tehniške gimnazije. Gimnazija Brežice ima splošni in ekonomski gimnazijski program, v 
okviru splošne gimnazije še prilagojen program v evropskem oddelku, skupaj 150 vpisnih 
mest. Gimnazijci so med najuspešnejšimi pri opravljanju mature, je poudaril ravnatelj 
Uroš Škof, ki je bil že po prvem informativnem dnevu zelo zadovoljen z obiskom. Tudi 
ravnatelj Ekonomske in trgovske šole Brežice Martin Šoško je ocenil, da je bil že prvi 
informativni dan bolj obiskan od lanskega, zato pričakuje normalen vpis, verjetno 
brez omejitev, za okoli 150 dijakov v dva oddelka ekonomski tehnik in po en oddelek 
logistični tehnik, trgovec ter novega programa tehnik varovanja. B.M./S.V.

Nov rok za Brežice, 
Mokrice na mrtvi točki

Odbor je namreč ugotovil, da 
prvotni rok sprejema uredbe, 
30. junij 2009, ni realen, saj 
je potrebno razjasniti neka-
tera vprašanja o vplivu verige 
HE na spodnji Savi na krško nu-
klearko, v postopek pa povabi-
ti še Hrvaško in pridobiti njeno 
mnenje. Hrvate bo najbrž za-
nimalo predvsem, kakšen vpliv 
bosta imeli zadnji dve spodnje-
savski elektrarni na poplav-
no varnost Zagreba in še kaj. 
Predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor so povedali, 
da so se pogovori s Hrvaško na 
to temo – zaenkrat sicer le ne-
uradni – končno pričeli in da na 
hrvaški strani čutijo „pripra-
vljenost za sodelovanje“. Po-
slanec mag. Andrej Vizjak je 
ob tem opozoril na previdnost 
in spomnil na slabe izkušnje pri 
meddržavni pogodbi o NEK, ki 
se je Hrvaška ne drži.

HE Brežice naj bi bila skla-
dno s sklepom prejšnje vlade 
zgrajena do leta 2014, leto za 
njo pa še HE Mokrice. Zato je 

marsikoga na seji odbora pre-
senetila izjava Cveta Kosca z 
gospodarskega ministrstva, da 
se za to elektrarno „aktivno-
sti ne odvijajo in postopki ne 
tečejo“, kot razlog pa nave-
del, da v proračunu za to ni 
zagotovljenih sredstev. Držav-
ni sekretar dr. Igor Šalamun 
je dodal še, da je po zame-
njavi kadrov na omenjenem 
ministrstvu „izgubil sled“ za 
projektom HE Mokrice. Odbor 
kljub temu vztraja pri spreje-
mu Uredbe o DPN za HE Mokri-
ce do 30. junija 2010.

Gradnja HE Blanca pa se bli-
ža koncu. Zaradi sočasne 
gradnje s sevniško central-
no čistilno napravo prihaja 
do določenih zastojev, tako 
da je začetek poizkusnega 
obratovanja elektrarne na-
mesto za maj predviden za 
drugo polovico leta. Gradnja 
HE Krško poteka po načrtih, 
zamujajo pa z obnovo ceste 
Brestanica – Sotelsko – Krško 
ter z deviacijo ceste Impolj-
ca – Brestanica – Krško.

  Peter Pavlovič

BREŽICE - Člani Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi so na 20. seji, ki je pred dne-
vi potekala v prostorih Upravne enote Brežice, soglašali z noveliranim časovnim načr-
tom za HE Brežice, po katerem mora Vlada RS Uredbo o DPN za HE Brežice sprejeti do 
8. junija 2010. Javna razgrnitev dokumenta bo predvidoma januarja ali februarja 2010, 
predlog DPN pa naj bi bil z nosilci urejanja prostora dokončno usklajen do konca marca 
2010, da bi se tako izognili predvolilnemu času – naslednje leto so namreč lokalne volitve. 

Vodstvo Odbora za HE na spodnji Savi

KNJIŽNA NOVOST  
IZ POSAVSKE ZALOŽBE 

NEVIODUNUM
KRŠKO – Potem ko so lani pri 
posavski založbi Neviodu-
num predstavili kar pet no-
vih knjig, se živahna zalo-
žniška dejavnost nadaljuje 
tudi v letošnjem letu. Te dni 
je namreč že v tisku dolgo 
pričakovanja knjiga dobrega 
poznavalca krške preteklo-
sti, športnega delavca, nek-
danjega novinarja, po stroki 
pa zgodovinarja in geografa 
Živka Šebeka z naslovom Kr-
ško – Življenje z reko Savo. 

Kot je knjigi na pot zapisala Alenka Černelič Krošelj, je knji-
ga vpogled v raznovrstne dejavnosti in v mesto Krško, ki se je 
razvijalo ob reki. Avtor izhaja iz lastnega doživljanja reke, ki 
je prebivalcem nudila sredstva za preživetje, bila je stičišče 
poti, središče dogajanja, njeni bregovi pa prostor srečevanj. 
Knjiga je tudi zanimiv vpogled v pestro življenje od obdobja 
razcveta Save kot plovne, prometne reke, do sodobnosti, ko 
je reka pogoj in nepogrešljiv vir za gospodarske dejavnosti. Po 
mnenju Černelič Krošljeve je Živko Šebek podroben opazova-
lec življenja reke in dogajanj ob njej ter skrben raziskovalec 
preteklosti, knjiga pa združuje tako strokovni pristop kot la-
stno naklonjenost reki in povezanost z njo.

Knjiga velikega formata (230 x 280 mm) in s trdo vezavo na 
128 straneh vsebuje poleg obilice zanimivih in zelo konkretnih 
podatkov o nekdanjem sožitju Krčanov z reko Savo tudi preko 
100 fotografij, kart in tabel. Knjiga bo izšla prvi teden v me-
secu marcu, ko bo tudi naprodaj po 28 evrov za izvod.  S.M.

Živko Šebek

KRŠKO
Življenje z reko SavoŽivljenje z reko Savo je vpogled 

v raznovrstne dejavnosti in v mesto Krško, 
ki se je razvijalo ob reki. Avtor izhaja iz 

lastnega doživljanja reke, ki je prebivalcem 
nudila sredstva za preživetje, bila je stičišče 

poti, središče dogajanja, njeni bregovi 
pa prostor srečevanj. Stoletja različnih 
dejavnosti so bila stoletja sprememb, 

katerih stalnica je mogočna reka Sava, 
ki je vedno znova nova in drugačna, 

a prav zato nepogrešljiva sooblikovalka 
načina življenja ob njej. 

Knjiga je tako zanimiv vpogled v pestro 
življenje od obdobja razcveta Save kot 
plovne, prometne reke, do sodobnosti, 

ko je reka pogoj in nepogrešljiv vir 
za gospodarske dejavnosti.

Avtor je podroben opazovalec in zapisovalec 
življenja reke in dogajanj ob njej 

ter skrben raziskovalec preteklosti, knjiga 
pa združuje tako strokovni pristop kot 
lastno naklonjenost reki in povezanost 

z njo, saj  je pomembno sooblikovala tudi 
njegovo življenje.

Alenka Černelič Krošelj
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skupina predlaga spremembo 
tehnologije gradnje – pripo-
roča gradnjo z začasnim za-
mrzovanjem temeljnih tal, 
kar v vsakem primeru grad-
bišče zavaruje pred vdorom 
talne vode in omogoča kva-
litetnejšo gradnjo silosa. Di-
rektor ARAO Vladislav Kro-
šelj je zagotovil, da bodo 
rezultate recenzije vsekakor 
resno upoštevali pri načrto-
vanju gradnje odlagališča.

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje

izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
25. februar.

Varianta B ima po mnenju re-
cenzentov kljub zahtevnejši 
gradnji pomembne predno-
sti, je na predstavitvi re-
cenzije 12. februarja v ob-
činski sejni dvorani povedal 
prof. dr. Andrej Umek. „Svo-
je mnenje utemeljujemo z 
dejstvom, da ob predvide-
nem pravilnem polnjenju si-
losa po njegovem zaprtju na 
stene silosa ne bodo delovale 
praktično nikakršne obreme-
nitve. To nam zagotavlja več-
stoletno funkcionalnost vko-
panega objekta. Prav tako 
varianta B brez posledic klju-
buje izrednim dogodkom, 
kot so potresi in poplave, v 
primeru občutnih klimatskih 
sprememb pa jo je možno 
prilagoditi morebitnim po-
večanim pretokom,“ je po-
jasnil prof. dr. Umek. Pred-
nost silosom je dalo šest od 
sedmih recenzentov z izje-
mo prof. dr. Petra Suhadol-
ca, ki je proučeval potresno 
varnost in dal prednost va-
rianti D oz. podzemnim ro-
vom. Poleg tega recenzijska 

Stroka zagotavlja varnost, 
vendar strahovi ostajajo
KRŠKO – Če bo odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na predlagani lokaciji v Vrbini 
v občini Krško, je med tremi variantami - površinsko, podzemnimi rovi in vkopanimi silosi - zanj najprimer-
nejša slednja, ki jo je predlagala že Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). To je glavna ugotovitev ne-
odvisne recenzije projektne dokumentacije, ki jo je na zahtevo Občinskega sveta Krško opravila  mednaro-
dna recenzijska skupina pod vodstvom prof. dr. Andreja Umeka z mariborske Fakultete za gradbeništvo.

Predstavitvi recenzije so pri-
sluhnili številni poslušalci iz 
vrst občinskih svetnikov in 
članov krškega lokalnega par-
tnerstva. Čeprav ugotovitvam 
strokovnjakov nihče ni resno 
oporekal, pa so bili številni 
mnenja, da je recenzija zaob-
šla t.i. družbeno sprejemlji-
vost odlagališča zaradi njegove 
umestitve v tako urbano obmo-
čje. Končno besedo o (ne)po-
trditvi predlagane lokacije bo 
imel občinski svet, vendar je 
župan Franc Bogovič zagoto-

vil, da bo ta odločitev slone-
la na volji občanov, izraženi 
na referendumu ali kako dru-
gače. Precej pomislekov je le-
telo tudi na usodo t.i. hrvaške 
polovice odpadkov. „Odpad-
ki so v Vrbini in daleč od tja 
ne bodo šli,“ je bil neposre-
den Krošelj, „vendar se o tem 
ni kaj pogajati s Hrvati, do-
kler nimamo lokacije za odla-
gališče.“ 

Če je recenzijska skupina dala 
odgovor, kako naj gradimo od-
lagališče (ob predpostavki, da 
bo lokacija zanj v Vrbini), pa 
po večurni razpravi, v kateri 
so se ponavljala že mnogokrat 
slišana vprašanja in pomisleki 
ter ravno tako že mnogokrat 
slišani odgovori in pojasnila, 
nismo nič bližje odgovoru, če 
in kdaj se bo začela gradnja. 
Lokacija za objekt bi sicer mo-
rala biti sprejeta že lani, odla-
gališče pa zgrajeno leta 2013, 
saj bo v začasnem skladišču za 
radioaktivne odpadke v NEK 
leta 2012 zmanjkalo prostora. 
 Peter Pavlovič

Prof. dr. Andrej Umek med 
predstavitvijo recenzije

Po predstavitvi recenzije 
so predstavniki ministr-
stva za okolje in prostor, 
Agencije za radioaktivne 
odpadke ter projektant-
skih podjetij Savaprojekt 
in IBE predstavili ključne 
vsebine še neobjavljenih 
stališč do pripomb in pre-
dlogov, ki so bili februar-
ja in marca lani podani 
na javni razgrnitvi dopol-
njenega osnutka državne-
ga prostorskega načrta za 
odlagališče NSRAO na lo-
kaciji Vrbina v Krškem.

SEVNICA - V obnovljenih prostorih Občinskega odbora SDS 
Sevnica je 16. februarja potekala otvoritev poslanske pisar-
ne posavskega poslanca SDS v Državnem zboru RS mag. An-
dreja Vizjaka, ki je na lanskoletnih državnozborskih volitvah 
dobil največ glasov volivk in volivcev v Brežicah in v Sevnici. 

»Želim si dobrega sodelovanja z občani in občino Sevnica, 
da bom lahko v Državnem zboru zagovarjal njene lokalne in-
terese pri realizaciji državnih projektov v tem prostoru,« je 
ob otvoritvi poslanske pisarne dejal Vizjak, ki meni, da je 

za celotno Posavje pomembna izgradnja verige spodnjesa-
vskih hidroelektrarn, umeščanje trase 3. razvojne osi v po-
savski prostor ter pomoč podjetjem v teh časih finančne in 
gospodarske krize, zato se bo z veseljem odzval tudi pova-
bilom podjetij ter jih obiskal. V poslanski pisarni v Sevnici 
bo na voljo vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu med 15. 
in 18. uro; dosegljiv bo tudi preko telefonske številke, ki je 
objavljena na vhodnih vratih pisarne; dogovor za srečanje 
pa bo mogoč tudi izven uradnih ur.  S.R.

Poslanska pisarna v Sevnici

Mag. Andrej Vizjak in predsednik OO SDS Sevnica 
Tomaž Lisec sta predstavila namen otvoritve poslanske 
pisarne v Sevnici.

BREŽICE - Na ponedeljkovem delovnem sestanku med pred-
stavniki Občine Brežice in Direkcije RS za ceste so razpra-
vljali tudi o izgradnji podvoza v Dobovi. Direkcija je zapro-
sila za pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor 
izvajalca je v zadnji recenziji, projekt pa je tudi eden iz-
med šestih v Sloveniji, ki ima zagotovljeno sofinanciranje iz 
evropskih sredstev. Če bo vse teklo po predvidevanjih, lahko 
začetek del na podvozu pričakujemo še letos. Občina Brežice 
in DRSC sodelujeta tudi pri ureditvi ceste in izgradnji ploč-
nika Artiče ter pri rekonstrukciji lokalne ceste Dobova – Ka-
pele - Župelevec. Občina ima v načrtu preplastitev, smiselno 
je, da bo istočasno del regionalne ceste sanirala tudi DRSC. 
Župan Ivan Molan je direktorja DRSC mag. Gregorja Ficka 
opozoril na nevarne odseke na regionalnih cestah, še pose-
bej je izpostavil nevarni prehod za pešce pri trgovini Lidl, 
neutrjene bankine na Bizeljski cesti ter na nevarno zoženje 
ceste v Podgračenem, kjer se je po uvedbi vinjet močno po-
večal promet. Delovno srečanje so zaključili s pogovorom o 
obvoznici Brežice, za katero bo ustanovljena komisija, v ka-
teri bodo predstavniki tako ministrstev kot občine. Kota za 
Vrbinsko cesto bo tako določena glede na ugotovitve študij 
o poplavnosti na tem območju.  P.P.

Podvoz v Dobovi naj bi začeli 
graditi še letos

KRŠKO – Na drugi skupščini Pokrajinske zveze društev upo-
kojencev (PZDU) Posavje se je 12. februarja zbralo 22 čla-
nov posavskih društev, ki jih je s svojo prisotnostjo počastil 
predstavnik združenja Milan Pavliha, ki je posavsko zvezo 
pohvalil tako glede aktivnosti kot vključenosti v projekt Sta-
rejši za starejše. Kot je povedala predsednica Ana Pajić, pri 
predstavitvi poročila o delu v minulem letu, je v 13 društvih 
okoli 7.300 članov. Za njimi je izjemno delovno in  uspešno 
leto, ob sodelovanjih v različnih projektih in razgibanem delu 
v društvih pa velja omeniti tudi sodelovanje v projektu Sta-
rejši za starejše. K projektu, ki ga je predstavila Darinka 
Volčanšek, je lani pristopilo osem posavskih društev upo-
kojencev, vabijo pa tudi vse ostale. V letošnjem letu bodo 
razvijali koordinacijo na tem projektu, podpirali in razvija-
li športno dejavnost, tekmovanja, kulturne večere in skupni 
pohod v hribe, prav tako vzpodbujali druge dejavnosti, kot 
so učenje računalništva, ročna dela ali likovna dejavnost in 
sodelovali in iskali povezave z ostalimi, ki skrbijo za starej-
šo populacijo v Posavju. 
Razprava je potekala v smeri krepitve vloge in pomena Zve-
ze društev upokojencev v družbi, gost Pavliha pa je poudaril 
pravilnost razmišljanja v posavski zvezi o potrebi strokovnih 
služb, ki bodo skrbele za posamezna področja, izpostavili so 
področje zakonodaje.  S.V.

Skupščina PZDU Posavje

SEVNICA – Svetniki tamkajšnjega občinskega sveta naj bi se na 
19. seji, ki je potekala včeraj, izrekli tudi za razširitev Sveta 
regije Posavje in Regionalnega razvojnega sveta regije Posav-
je. Glede na to, da odbora za gospodarstvo in kmetijstvo nista 
imela pripomb, je pričakovati, da so odloka dokončno spreje-
li. Svet regije Posavje sestavljajo župani občin ustanoviteljic. 
Občini Bistrica ob Sotli in Radeče sta v Svet pristopili leta 2007 
in izrazili željo po sodelovanju v okviru razvojne regije v pro-
gramskem obdobju 2007-2013, zato zdaj ustanoviteljice Sveta 
usklajujejo veljavni odlok z zakonom o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja, kljub temu pa se po navedbah Regi-
onalne razvojne agencije Posavje, kjer je sedež Sveta, vsebi-
na bistveno ne spreminja. Zaradi vstopa novih ustanoviteljic 
spreminjajo nekatere odločbe, npr. o veljavnosti sprejetih do-
govorov, ki jih morajo potrditi vsaj štirje člani sveta, ki hkrati 
predstavljajo vsaj 50 odstotkov prebivalcev celotne regije Po-
savje. Do 9. maja letos svetu predseduje Občina Krško. Svetniki 
občin Krško, Brežice in Sevnica so v okviru obravnave osnutka 
odloka sprejeli sklep, da dokončni sprejem odloka odložijo do 
zaključka postopka sprejemanja paketa pokrajinske zakono-
daje v DZ, ker pa ta ni bil sprejet, je Svet regije Posavje okto-
bra lani potrdil besedilo in ga posredoval v sprejem občinskim 
svetom razvojne regije. V odloku o ustanovitvi Regionalnega 
razvojnega sveta regije Posavje je glede na vstop novih ob-
čin predlagano, da se skupno število članov razvojnega sveta 
zmanjša za pet članov na 17 in je potrebno število posamezni-
kov na novo uskladiti z zakonom. Zato z uveljavitvijo odloka  
preneha mandat dosedanjim članom Regionalnega razvojnega 
sveta in njegovih odborov, nove člane pa morajo imenovati v 
šestih mesecih po uveljavitvi odloka.  S.V.

Svet regije Posavje bodo 
razširili še na dve občini SEVNICA - Zavod KŠTM Sevnica 

je v Zdravstvenem domu Sevni-
ca postavil info turistično toč-
ko, ki so jo odprli 10. februarja. 
V prostor, ki je najbolj preho-
den, so postavili stojalo s pro-
spekti turističnih zanimivosti in 
ponudnikov iz našega območja. 
Tu je tudi polica za nove progra-
me izletov, ki jih pripravljajo v 
»Doživljaju, Turistični agenciji 
Posavje«. Na stojalu lahko obi-
skovalci najdejo obvestila za 
odmevne prireditve v bližnji 
prihodnosti. Prav posebno me-
sto zaseda nova ponudba ani-
macijskega ogleda gradu Sev-
nica za otroke in zloženka vasi 
Razbor, ki je aktualna »Najlepša hribovska vas v Sloveniji«. „S 
ponudbo info turistične točke želijo polepšati in zapolniti čas 
obiskovalcem zdravstvenega doma ter jim ob tem ponuditi in-
formacije, kako lahko koristno preživijo zaslužene proste uri-
ce v domačem okolju,“ so v sporočilu za javnost zapisali v sev-
niškem zavodu.  P.P.

Nova info točka v ZD Sevnica

Novice iz Posavja ● Kultura v Posavju ● 

Šport v Posavju ● Posavska Kronika 
● Aktualno v Posavju ●

Napovednik prireditev v Posavju

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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V slavnostnem govoru je mag. 
Andrej Vizjak izrazil veselje, 
da je večer posvečen življe-
nju in delu Ivana Bogovčiča. 
Izpostavil je, da smo Slovenci 
edini, ki imamo kulturni pra-
znik in je posvečen pesniku 
dr. Francetu Prešernu z eno 
samo pesniško zbirko, njego-
va Zdravljica pa bi lahko bila 
evropska himna, saj ta izra-
ža prizadevanje k povezova-
nju in boljšemu življenju, in 
da smo Slovenci vedno svojo 
moč izkazovali ravno v kultu-
ri in s kulturo, smo z njo po-
vezani in se bomo z njo tudi 
obdržali.
Kot je Ivan Bogovčič dejal, 
mu je življenje začelo teči 
v Breganskem selu (današnja 
Slovenska vas) in v nadaljeva-
nju, da so Breganci v tem tri-
kotniku trmasti in izmuzljivi 
(iz igre se je pri starih star-
ših Žrličevih izmuznil k risa-
nju na papirnate vrečke), leta 
1953 pa mu je bila pot iz ro-
dne vasi, s katero je živel ves 
čas, pot v neznano. Stanoval 

Zamujene 
priložnosti
Žal bodo teme povezane z za-
ostrenimi gospodarskimi raz-
merami v Sloveniji in Evro-
pi kraljevale na naslovnicah 
večine časopisov še kar ne-
kaj časa. Hoteli ali ne je to 
najpomembnejša mednaro-
dna, nacionalna in lokal-
na tema, ki pušča posledice 
na vseh segmentih našega ži-
vljenja. Težko bi pred časom 
verjeli, da se lahko praktič-
no čez noč spremenijo razme-
re, ko iz visoke gospodarske rasti, živahnih investicij, viso-
ke domače zasebne potrošnje, preidemo v krizne razmere, 
ko so številni že izgubili službo, drugim to grozi, gospo-
darstvo stagnira, že planirane investicije so ogrožene, vse-
povsod naj bi omejili rast ali celo znižali plače. Angleška 
kraljica je ob tem dejala: »Če je kriza tako velika, kako to, 
da je nihče ni pravočasno opazil?«  Naloga držav (še zlasti 
vlad) in gospodarskih subjektov je, da čim prej najdejo in 
odpravijo vzroke za nastale razmere, sočasno pa, kar se da 
hitro in učinkovito, preprečujejo negativne posledice krize 
na delovanje gospodarstva in življenje ljudi. Univerzalnih 
rešitev ni, zato se države vsaka po svoje lotevajo ukrepov 
za blažitev posledic kreditnega krča in praktično zausta-
vljene gospodarske rasti.    

Vzroki za finančno in gospodarsko krizo niso nastali v 
Sloveniji, zato jih mi ne moremo odpraviti in s tem rešiti 
situacijo. V zadnjih mesecih preteklega leta, ko smo tudi v 
Sloveniji zaznali prve znake gospodarske krize, smo ime-
li na voljo dva možna pristopa. Prvič: z močnim in hitrim 
paketom protikriznih ukrepov davčno in administrativ-
no razbremeniti gospodarstvo, ki je še v razmeroma do-
bri kondiciji. S tem bi gospodarstvu zagotovili denar in 
razmere, da kljub zaostrenim razmeram nadaljuje z na-
ložbami in razvojem, ki omogočajo ne le preživetje, tem-
več v določenih podjetjih tudi prestrukturiranje, kjer pod-
jetja nadomestijo neperspektivne proizvodne programe 
z novimi  dolgoročno vzdržnimi. Številne uspešne multi-
nacionalke so se najbolj razvile prav v kriznih časih, zato 
verjamem, da bi pravočasno davčno razbremenitev in 
spodbujanje naložb v marsikaterem slovenskem podjetju 
znali izkoristiti kot priložnost za razvoj. Tako bi lahko zla-
sti med malimi in srednje velikimi podjetji z novimi pro-
grami ustvarili kar nekaj perspektivnih delovnih mest. 
Nekaterim podjetjem, ki so preveč vezana samo na en tip 
izdelkov in le določen trg in ki nimajo sredstev za pre-
strukturiranje, bi država preko državnih pomoči pomaga-
la, da izluščijo zdrava proizvodna jedra in v zmanjšani 
obliki preživijo. In drugi pristop: vlada situacijo prepusti 
toku dogodkov in počasi glede na situacijo sprejema ukre-
pe. Ti so zaradi slabšanja situacije vse manj razvojni in 
vse bolj namenjeni blažitvi socialnih posledic gospodarske 
krize ter so usmerjeni v neselektivno ohranjanje delovnih 
mest tudi v dolgoročno neperspektivnih programih. 

Menim, da je prvi pristop ustrezen, žal pa odgovorni niso 
šli po tej poti. Odhajajoča vlada, v kateri sem bil gospo-
darski minister, je že lani jeseni predlagala močan paket 
ukrepov, katerega bistvo je bila davčna razbremenitev go-
spodarstva (znižanje splošne stopnje davka od dohodka 
pravnih oseb za 2 odstotni točki, iz 20 % na 18 %), uvedba 
po višini neomejene 30 % investicijske davčne olajšave za 
podjetja in samostojne podjetnike, dvig davčne olajšave 
za raziskave in razvoj za 20 %, skrajšanje plačilnih rokov 
države iz 60 dni na 15 dni, skrajšanje roka vračila prepla-
čanega DDV iz 60 na 7 dni in drugo. Pomembno je, da bi 
davčna razbremenitev veljala že za leto 2008, ko je večina 
podjetij še poslovala uspešno in bi denar, ki bi jim ostal 
z davčno razbremenitvijo in investicijskimi olajšavami, 
lahko namenili za nove razvojne projekte ali prestruktu-
riranje ter odpiranje novih delovnih mest. Te ukrepe sta 
podpirali tako Gospodarska kot Obrtno-podjetniška zbor-
nica. Namesto tega je koalicija sprejela zakon o subven-
cioniranju polnega delovnega časa, ki ni bil usklajen ne 
s sindikati in tudi ne z gospodarstvom. Pomanjkljivosti 
tega zakona se že kažejo, saj podjetja, ki so se odločila za 
takšno subvencioniranje delovnega časa, ne bi smela od-
puščati, pa to kljub temu na prikrit način počnejo.  

Veliko je torej že zamujenega. Žal bodo te zamujene prilo-
žnosti plačali (kot vedno) najšibkejši, to so delavci v go-
spodarstvu. Po ocenah strokovnjakov zgubljamo v Slo-
veniji dnevno med 200 in 300 delovnih mest, ker smo se 
preveč prepustili toku dogodkov in nismo pravočasno 
ukrepali. Partnerstvo med opozicijo in koalicijo pri ukre-
pih, povezanih z blažitvijo posledic gospodarske in finanč-
ne krize, je namenjeno strnitvi moči, idej in energije vseh 
političnih akterjev, da bi bilo v prihodnje takšnih zamuje-
nih priložnosti čim manj.  

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Že v prvem mesecu letošnje-
ga leta so namreč zabeležili 
v primerjavi z enakim obdo-
bjem lani 80 % porast brez-
poselnosti, saj se je v januar-
ju na Zavod prijavilo skupno 
459 oseb, od tega 217 oseb, 
ki sem jim je izteklo delo za 
določen čas ter 60 oseb, ki 
so izgubile delo kot prese-
žni delavci. Največ med nji-
mi, kar 52%, je žensk. Konec 
decembra 2008 je bilo na Za-
vodu evidentiranih skupno 
2.696 brezposelnih oseb, ko-
nec tega leta pa jih na pod-
lagi razgovorov z delodajalci 
in izdelane ocene brezposel-

Trenutno najbolj na udaru 
zaposlitve za določen čas
KRŠKO - Direktor Območne službe Zavoda za zaposlovanje Sevnica Anton Ko-
ren je 4. februarja v krškem Kulturnem domu predstavil gibanje brezposel-
nosti v Posavju v minulem letu, kakor tudi kazalce pričakovanih prilivov oseb 
na Zavod zaradi posledic gospodarske krize v posavskih podjetjih. 

nosti pričakujejo okoli 3000. 
Kakor je poudaril Koren, bodo 
aktivnosti Zavoda zato v prvi 
vrsti osredotočene na pravo-
časno zaznavanje potencial-
no odvečnih delavcev, ki jih 
bodo skušali v čim večjem 
številu, da ti ne bi prešli v od-
prto brezposelnost, usmeriti 
v usposabljanje in prekvalifi-
kacije, ob tem pa namerava-
jo seznanjati tudi delodajal-
ce z ukrepi države za blažitev 
posledic gospodarske krize. S 
tem namenom je Zavod za 
zaposlovanje konec januar-
ja že objavil dva javna razpi-
sa, ki delodajalcem v gospo-

darstvu omogočata pridobitev 
subvencij za zaposlitev brez-
poselnih oseb v letošnjem in 
prihodnjem letu. Za prvi raz-
pis z naslovom Zaposli.me je 
za spodbujanje zaposlovanja 
za polni delovni čas namenje-
nih kar 15,5 milijona evrov, za 
drugi razpis, za zaposlovanje 
za krajši delovni čas, pa je 
zagotovljenih milijon evrov. 
Hkrati pa je za delodajalce 
odprt tudi interventni Zakon 
o delnem subvencioniranju 
polnega polnega delovnega 
časa, za katerega je vlada 
namenila kar 230 milijonov 
evrov.  B. M.

Sekretar območne Zveze svo-
bodnih sindikatov Slovenije 
Igor Iljaš o pravi gospodar-
ski krizi v Posavju še ne more 
govoriti, a so se že v zadnjih 
mesecih minulega leta soočali 
z iztekom pogodb za določen 
čas in posameznimi primeri 
odpuščanj. „Večjih odpuščanj 
v prvem kvartalu leta ni pri-
čakovati, a ocenjujem, da bo 
od 100 do 150 ljudi dobilo od-
povedi, gre za posamezne pri-
mere po različnih podjetjih,“ 
pravi sindikalist. Za skrajšani 
36 uri delovni čas so se po sin-
dikalistovih navedbah odloči-
li v skupini TPV d.d. Novo me-
sto, ki zajema del proizvodnje 
avtomobilskih delov v Breži-
cah, v Athos d.o.o., ki sodi v 
skupino Resistec in brežiškem 
TA-Regulatorju.

Direktor kostanjeviškega Re-
sisteca Anton Gubenšek je 

Kriza se bo še zaostrila
POSAVJ E – Gospodarska kriza se je v Posavju poznala že ob koncu minulega leta, vendar pa še ni dosegla 
viška, tudi brezposelnost se še povečuje. Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje je v januarju zabe-
ležila za 80 odstotkov več brezposelnih kot januarja lani, največ na račun izteka pogodb za določen čas. 

potrdil, da so letos odpusti-
li 19 delavcev ter za družbo 
Athos v skupini s prvim fe-
bruarjem uvedli 36-urni sub-
vencioniran delovnik, s prvim 
marcem pa pripravljajo pre-
dlog 32-urnega delavnika za 
celotno skupino. Pojasnil je, 
da bodo na tak način poča-
kali do meseca maja, če ne 

bo v tem času izboljšav, bodo 
potrebni korenitejši ukrepi. 
V brežiškem TA-Regulatorju 
so po navedbah direktorja 
Sama Kavčiča upad naročil 
zaznali že oktobra lani, saj 
več kot 95 odstotkov projek-
tov realizirajo za tuje trge. 
Zato so z revizijo plana za 
2009 za 20 odstotkov zmanj-
šali število zaposlenih v pro-
izvodnji, skupaj je brez služ-
be ostalo 15 delavcev, med 
njimi nekaj s pogodbami za 
določen čas. Uvedli so 36-
urni delavnik in s tem za 10 
odstotkov nižje plače, ki pa 
so po direktorjevih besedah 
še vedno višje od minimalnih. 
Prav tako imajo zaradi sezon-
skih naročil spremenjen de-
lovnik. Direktor Kopitarne 
Sevnica Marjan Kurnik pravi, 
da se obseg prodaje glavnih 
programov obutve ter kopit  
glede na enako lansko obdo-

bje ne zmanjšuje, bistveno 
zmanjšanje pa že dlje časa 
občutijo na programu nape-
njačev za vzdrževanje obu-
tve, ki predstavlja 15 odstot-
kov celotne proizvodnje. 18 
zaposlenih na tem programu 
je dobilo obvestila o odpove-
di, a ker imajo od tri do pet 
mesečne odpovedne roke di-
rektor upa, da se bo za manj-
še število teh še vedno našla 
prezaposlitev. 

Direktor Območne zbornice 
Posavje Krško Darko Gori-
šek je opozoril na zaostrova-
nje denarnega toka, dodatno 
zaostrovanje pa pričakuje ko-
nec pomladi in v začetku po-
letja, ko bo po njegovi oceni 
v gospodarstvu najtežja situ-
acija, ki se bo nadaljevala v 
z naročili že tako mrtvo po-
letje.
 Suzana Vahtarič 

Sindikalist Igor Iljaš

Povezan s svojo vasjo
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je v počastitev slovenskega kulturnega praznika go-
stil domačina Ivana Bogovčiča, akademskega slikarja, profesorja, konzervatorsko-resta-
vratorskega svetnika, prejemnika več odličij (med drugim tudi Steletove nagrade za ži-
vljenjsko delo), častnega občana občine Brežice in še veliko več, je poudaril moderator 
pogovora Ivan Kastelic.

je v Brežicah pri družini An-
tona Simčiča, kjer se je do-
bro počutil. Drug prehod je 
bilo nadaljevanje šolanja v 
Zagrebu v Šoli za uporabne 
umetnosti. Mlademu so plo-
dno pot poleg Simčičevega 
»dobrega duha« zaznamovali 
učiteljica Ida Smrdelj, teda-
nji ravnatelj Posavskega mu-
zeja Franjo Stiplovšek in po 
odsluženi vojaščini profesor 
Stanko Škaler. Potem so nje-
govo profesionalno delo zasu-
li z restavratorskim delom, ki 
ga je rad opravljal po krajih 

Jugoslavije 
in si je s tem  
pridobil ve-
liko znanja. 
Za restavra-
torstvo po-
jasnjuje, da 
je to prei-
skovalni del 
z veliko po-
t r e b n e g a 
znanja, kaj-
ti v to delo 
je vpet širok 

spekter - od likovnosti, ar-
hitekture, umetnostne zgo-
dovine, naravoslovja, biolo-
gije, metalurgije, brez vseh 
teh znanj pa se lahko nepo-
pravljivo uniči izdelek.
Ivan Bogovčič je napisal šte-
vilne prispevke, strokovne 
članke in referate. V stroki 
dela od leta 1961 in ga kot 
upokojenec nadaljuje v Re-
stavratorskem ateljeju Bo-
govčič TRIPTIH, saj so v resta-
vratorske projekte vpeti trije 
družinski člani – Ivan, Jure in 
Luka. N. Jenko S.

Ivan Bogovčič in Ivan Kastelic

Ideja o Planinskem 
društvu Videm se je 

porodila pred 20. leti, 
zato imamo v letošnjem 

letu razlogov več kot 
dovolj za praznovanje.

V petek, 20. februarja 
2009, ob 17. uri 

bomo v Kulturnem domu 
Krško pripravili krajšo 
slovesnost, ki jo bomo 

združili z rednim letnim 
občnim zborom. 

Vabimo vse člane društva, 
da se nam pridružite 
in s svojo prisotnostjo 

prispevate k prazničnemu 
vzdušju.

Prisrčno vabljeni!
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Slovesnost se je začela s slo-
vensko himno, ki jo je zape-
la glasbena gostja z izjemnim 
glasom Alenka Gotar, ter za-
ključila z ogledom knjig v 
okviru projekta Rastoča knji-
ga Sevnica, projekta, ki je 
bil prvič predstavljen v obči-
ni kot plod skupnega sodelo-
vanja med Knjižnico Sevnica 
in OŠ Sava Kladnika Sevnica 
leta 2006 na sevniškem gra-
du. Lepa slovenska bese-
da in tiskana knjiga sta bili 
tudi osrednji temi govorni-
kov – župana občine Sevnica 
Srečka Ocvirka, predsedni-
ka Državnega sveta Republike 
Slovenije mag. Blaža Kavčiča 
in predsednika SAZU-ja prof. 
dr. Jožeta Trontlja. Župano-
vim besedam: »Kultura niso 
le knjige in umetnost, so tudi 
strpni odnosi med ljudmi, ki 
bogatijo okolje,« je pritrdil 
prof. dr. Trontelj, ki je še do-
dal: »Brez tiskane besede je-
zik izgine, s tem pa tudi na-

»Osmišljanje lastne poti je 
naša naloga« 
SEVNICA – Osrednja slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega prazni-
ka v občini Sevnica je potekala 5. februarja v Kulturni dvorani Sevnica. Osre-
dnja gosta sta bila predsednik Državnega sveta Republike Slovenije mag. Blaž 
Kavčič in predsednik SAZU-ja prof. dr. Jože Trontelj.

rod. Identiteta niso le geni, 
so jezik in knjiga.« Mag. Kav-
čič pa je dejal: »Če bi Sloven-
ci v zgodovini samo posnemali 
druge, bi se utopili v narodih, 
ki nas obdajajo. Zato se mo-
ramo v vsakem trenutku zave-
dati, da ni prilagajanje naša 
naloga, temveč osmišljanje 
lastne poti.« 

V kulturnem programu so z 
gledališko predstavo sodelo-
vali učenci gledališke skupine 
Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica, ki jo že vrsto let na 
šoli zelo uspešno vodi učite-
ljica Jana Uvodić. Le-ta je za 
odrski nastop priredila in re-
žiralo igro po znanem pripo-
vednem delu Butalci pisatelja 
Frana Milčinskega in k nastopu 
povabila še dva učitelja (Mar-
tino Trbovc in Aleša Tuhtar-
ja), ki sta odigrala nosilni vlo-
gi. V recitacijskem delu je z 
izbrano umetniško besedo so-
deloval Uroš Brezovšek, član 

Turističnega društva Brestani-
ca in dejaven član v Zvezi pri-
jateljev mladine Krško, sicer 
pa učitelj na OŠ Blanca. Z za-
peto arijo iz opere Carmen ter 
za zaključek še s pesmijo Cvet 
z juga pa je navdušila Alenka 
Gotar.  Smilja Radi, 
 foto: Ljubo Motore 

Oblikovalci kulturnega programa v počastitev sloven-
skega kulturnega praznika so bili učenci gledališke sku-
pine OŠ Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom Jane Uvo-
dić, recitator Uroš Brezovšek in pevka Alenka Gotar. Predsednik SAZU-ja prof. 

dr. Jože Trontelj

Predsednik Državnega 
sveta RS mag. Blaž Kavčič

Krško osrednjo slovesnost so  
s kulturnim programom pope-
stirili Pihalni orkester Senovo, 
ženski pevski zbor DU Seno-
vo, skupina Splash The Toliet, 
učenci OŠ XIV. Divizije, Jana 
Uvodič ter Ana in Ernest Bre-
znikar, člani senovske gleda-
liške skupine, ki so prireditev 
po scenariju Bože Ojsteršek 
zasnovali skozi raziskovanje 
preiskovalca Hercula Poirota, 
ki je skušal dognati, katere 
osebnosti so zaznamovale tu-
kajšnji in nenazadnje tudi slo-
venski kulturni prostor. 

Kultura je nekaj, kar je člo-
veku imanentno, a vendarle 
z vztrajnostjo privzgojeno in 
pridobljeno, pa je med dru-
gim poudaril na prireditvi le-
tošnji slavnostni govornik Raj-
ko Stupar, krški rojak, ki kot 
diplomirani igralec, režiser 
in dramski tekstopisec živi in 
ustvarja v Lendavi. Kakor je 
dejal Stupar v nadaljevanju, 
bi bila kultura ena najbolj ne-
gotovih in postopoma morda 
celo dolgočasnih stvari na sve-
tu, ko bi ne prejemala življe-
nja umetnosti: »Kajti ume-
tnost je poslanstvo in umetnik 
je poklic. Prešeren je spoznal, 
da /temu Kranjec osle kaže, 
da pevcu vedno sreča laže, on 
živi, umrje brez d’narja/. Dr-
žava je kulturi moralno dala 
največ. Kulturni praznik je 
uzakonila kot državni pra-
znik. In pesem največjega po-
eta je njena himna. Spomniš 

Grozini in Gasserju zlati 
občinski Prešernovi plaketi
KRŠKO - V krškem Kulturnem domu je 8. februarja potekala osrednja občin-
ska prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika s podelitvijo pri-
znanj Zveze kulturnih društev Krško za prispevek na področju kulturnega 
amaterskega udejstvovanja in ustvarjanja.

se, kako so prav pesniki po-
stali narodovi glasniki, zedinili 
ta rod, da si je ustvaril lastno 
državo.« Pa vendar, je nada-
ljeval Stupar, je videti, kakor 
da bi se s tem ti himnični časi 
izpeli, kakor da je dandanes 
država v evropski družini po-
zabila prav na ustvarjalce naj-
močnejšega orožja - jezika: 
»Zato naj ta prazničen dan ne 
bo samo dan slovesnih priredi-
tev, in ne le golega zadovolj-
stva, temveč tudi dan globlje-
ga premisleka o sebi, svojem 
deležu k skupnemu. Premi-
slek torej o življenju in me-
rilih, ki ga uravnavajo... Kajti 
praznik bo mimo, a pride dru-
gi. In pridejo tudi čisto vsak-
danji dnevi, ko bo naša obča 
kultura na preizkusu«, je de-
jal ob zaključku Rajko Stupar. 

Anton Petrovič, podpredse-
dnik ZKD, ter Sonja Levičar, 
vodja krške območne izposta-
ve Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, sta podelila šest 
bronastih plaket, ki so jih pre-
jeli: Uroš Brezovšek, mode-
rator prireditev, član dramske 
in literarne sekcije KD Svobo-
da Brestanica, Anton Gorenc, 
član ansambla Brodniki in Pi-
halnega orkestra DKD Svoboda 
Senovo, Rastislav Florjančič, 
režiser in vodja dramske sek-
cije v KD Leskovec pri Krškem, 
Darja Hrastelj, prav tako čla-
nica več sekcij v leskovškem 
KD, med drugim vodja Aninih 
glasbenih večerov, otroška 

Gledališka skupina »In kaj 
je bilo potem« , prav tako iz 
Leskovca, ki jo vodi režiserka 
Mirjana Marinčič in Irena Str-
gar iz Dolenje vasi pri Krškem, 
ki je prepevala v več glasbe-
nih sestavih po občini Krško, 
organizatorka tamkajšnje pri-
reditve Ocvirkijada in vodja 
dolenjevaških ljudskih pev-
cev Ajda. 

Srebrne plakete so prejeli: 
igralec KD Svoboda Brestanica 
Matjaž Breznikar, Milan Du-
lar, ki že 33 let prepeva v MPZ 
Svoboda Brestanica, Vili No-
vak, dolgoletni član Mešane-
ga cerkvenega zbora Bresta-
nica, kakor tudi brestaniškega 
moškega zbora, Boštjan Meh, 
član senovskega Pihalnega or-

kestra, med drugim je bil tudi 
član zasedb Kut Gasin in Ima-
gine, Halid Tubeishat, profe-
sor tube in vodja Pihalnega 
orkestra Senovo, Niko Pavlič, 
klarinetist pri senovski godbi 
in tamkajšnje folklorne zased-
be ter Bojan Petrovič, član 
Folklorne skupine DKD Svobo-
da. Najvišje priznanje, zlato 
plaketo, pa sta sta za dolgole-
tno in predano delovanje pre-
jela Ivan Grozina, pevec MPZ 
Svoboda Brestanica in vse do 
razpustitve zasedbe tudi član 
senovskega okteta ter Emil 
Gasser, ki v senovskem orke-
stru igra že 56 let, veliko let 
pa je deloval tudi v raznih od-
borih društva. 
 Bojana Mavsar

Skupinska slika letošnjih prejemnikov priznanj 

Rajko Stupar

Monografijo Radeč so pričeli 
pripravljali sredi preteklega 
leta in jo namenili v poklon in 
zahvalo očetu slovenske be-
sede Primožu Trubarju – ob 
500 letnici rojstva. Knjiga se 
prične z geografskim orisom 
Radeč kot mesta ob stičišču 
treh pokrajin, z utrinki iz nje-
gove preteklosti, med njimi z 
vlogo slavnih vitezov Ostrovr-
harjev, se zaustavi pri gospo-
darskih temeljih razvoja, pri 
socialno antropoloških zna-
čilnostih življenja na rade-
škem območju, prikaže skrb 
za zdravje in socialo, šolanje 
v Radečah nekdaj in danes, 
spregovori o kulturi kot giba-
lu družbenega in družabnega 
življenja Radečanov, o dru-
štvih, ki združujejo in pove-
zujejo občane ter zaključi z 

Trubarja in Prešerna 
počastili z monografijo
RADEČE - Že dolgo je tlela želja, da bi imenitno zgodovino Radeč in okolice strnili v knji-
go – monografijo, z dediščino preteklosti, utripom sedanjosti in izzivi prihodnosti. Ure-
dniški odbor monografije je vodil župan občine Matjaž Han, domačinu dr. Emilu Rojcu 
pa je bilo zaupano pisanje teksta. Knjigi je dala slikovito in estetsko dognano likovno 
podobo akademska slikarka Biljana Unkovska iz Ljubljane.

vizijo prihodnosti občine Ra-
deče.

Dolžno pozornost in hvaležen 
spomin pa nameni monografi-

ja tudi ljudem, ki jih je njihovo 
odmevno delo kmalu poneslo 
v širni svet, kjer so ustvarja-
li dosežke, pomembne za slo-
venski narod in s tem tudi za 
Radečane. Med drugimi Lado 
Pohar, dopisnik Tanjuga in 
ustanovitelj slovenske nacio-
nalne TV, prof. Janez Benigar, 
fizik in sodelavec Jožefa Stefa-
na na Dunaju, akademik dr. An-
ton Sovre, akademik dr. Matjaž 
Kmecl in številni drugi. Mono-
grafija z nizanjem zgodovin-
skih dejstev govori o narodni 
zavesti in domoljubju Radeča-
nov skozi stoletja in pripove-
duje, kako so se ljudje v sote-
ski Sopote in ob bregovih Save 
bojevali za človeške vrednote, 
s katerimi nas navdihuje tudi 
Prešernova poezija. 
 Brigita Stopar

Dr. Emil Rojc pri podpiso-
vanju monografije Radeč

Pa smo ga imeli, kulturni dan, in smo ga pra-
znovali slavnostno in veličastno, pa smo spet 
govorili, kako da je pomembna kultura, pa 
kako da je zelo pomembna, pa kako da je 
zares zelo pomembna. Proslava v Kulturnem 
domu je bila čudovita in na tako zgledni rav-
ni, da sem bila sama povsem vzhičena. Seno-
vo, globok poklon! A več vode kot preteče, 
bolj se mi zdi, da je bila, kar se kulture tiče, 
to edina svetla točka poleg brezmejnega kul-
turnega uboštva v našem koncu. Govorim se-
veda o odnosu ravno tiste institucije v obči-
ni, ki ima v rokah vzvode za nagrajevanje. 

Z govorniškega odra je bilo iz ust samega žu-
pana slišati, da imamo v Krškem vrhunsko 
kulturo. Je videl župan veliko sveta, pa tudi 
jaz sem nekaj malega kukala vanj, je pame-
ten, pa tudi jaz nisem neumna, vendar na 
kulturo gledava z različnima dioptrijama. 
Meni je dano videti predvsem nekaj: v Kr-
škem vrhunska kultura ni iskana. 

Bom udarila žebljico na glavico, pa kamor 
pade, pade. Predvsem čestitam genialnosti 
ZKD Krško, ker so podeljevanje plaket spelja-
li tako inovativno, da kaj podobnega ni mo-
žno srečati! Razpisa za Prešernove plakete ni 
bilo, poslali so le dopis društvom (še to preko 
»kurirja« JSKD), da se zbira predloge za pla-
kete in naj se upošteva usmeritve pravilnika 
za podelitve. Ta je objavljen na spletni stra-
ni ZKD Krško. Navržem še to, da so omenje-
no spletno stran postavili pred slabima dve-
ma letoma in da ima njihova najbolj sveža 
novica letnico 2007. Pravilnik so spisali še v 
prejšnji državi leta 1988, in kakopak ima šti-
mung tistega časa (omenja dobre stare OZD). 

Pravilnik je slab. Pri vsaki plaketi (zlati, sre-
brni, bronasti) govori o tem, da se jih po-
deljuje za dolgoletna prizadevanja ali ak-
tivnosti. Merilo je kvantiteta. O dosežkih, 
vrhunskosti, vsebini ne izgublja besed. Ni po-

membno, kaj je kdo za kulturo naredil, po-
membno je, kako dolgo je to počel. Tako pra-
vilnik.

Naprej: deset dni pred podelitvijo je »ku-
rir« poslal društvom obvestilo o dobitnikih. 
V njem so zapisali, da je predsedstvo zase-
dalo in obravnavalo prispele predloge. Spo-
daj seznam dobitnikov in seznam zavrnitev. 
Nobenega sklepa, nobene odločbe. Razlog za 
deset zavrnitev: predlagani niso člani ZKD. 
Dejansko pravilnik tega ne zahteva! V nobe-
nem členu ne pogojuje podelitve priznanja s 
članstvom. Stvar ne bi bila problematična, če 
bi šlo za obrobne nagrade. Ampak Prešerno-
ve plakete so vendar priznanje celotne obči-
ne. Če bi se rad ZKD šel interno podeljevanje 
priznanj svojim članom, naj tega ne počne v 
španoviji z Občino, in to ob osrednjem kul-
turnem prazniku.

Gospodje iz predsedstva ZKD so pri podelje-
vanju plaket pozabili pogledati v lasten sta-
tut, ki pravi, da je njihov osnovni namen bo-
gatitev kulturnega življenja. Predvsem pa so 
si jako svobodno interpretirali lastni pravil-
nik. Ta tudi omejuje število plaket in zapi-
še še: odbor za priznanja (mora) pravočasno 
obvestiti predlagatelje priznanja o rezulta-
tih razpisa. Zakaj niso objavili razpisa, za-
kaj predlagatelji niso bili obveščeni o rezul-
tatih razpisa in zakaj ni bilo roka za pritožbe?  

Groza me je, ko na eni strani vidim »šala-
bajzarstvo« in na drugi poslušam govore o 
vrhunski kulturi v Krškem. Najbolj pa, ker 
vidim, kdo vse si na podlagi površno izpe-
ljanega razpisa, ki se nedosledno naslanja 
na svoj slab pravilnik iz časa prejšnje dr-
žave, »ne zasluži« plakete. Pa naj še kdo 
reče, da je v Krškem nimamo kulturne po-
litike! Ni kaj, gospodje iz predsedstva ZKD 
Krško – naravnost vrhunsko (nategovanje).  
 

Stanka Hrastelj: Vrhunsko nategovanje
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Po Zdravljici, ki jo je zapel 
šolski pevski zbor OŠ Jože-
ta Gorjupa, je na bogat kul-
turni utrip v občini, ki velja 
vsaj za posavsko, če že ne šir-
še središče kulture, spomnil 
Goran Milovanovič iz Galeri-
je Božidar Jakac, pri tem pa 
izpostavil vlogo osnovne šole, 
galerije, izposojevališča Val-
vasorjeve knjižnice in društva 
Flokart. „S kulturno produkcijo 
v Kostanjevici, na tem malem 
koščku zemlje, presegamo na-
cionalno,“ je ugotovil Milova-

Kultura je v Kostanjevici 
glavno načelo razvoja
KOSTANJEVICA NA KRKI – Osrednji dogodek ob kulturnem prazniku v Kostanjevici 
na Krki, ki je potekal v Lamutovem likovnem salonu, je minil malce drugače, kot 
so tega vajeni obiskovalci kulturnih prireditev – v bolj sproščenem in celo zabav-
nem vzdušju. Kljub temu resnih besed o stanju kulture pri nas ni manjkalo.

novič. Da kulturnih dogodkov 
v občini ne manjka, je pono-
sno povedal tudi župan Mojmir 
Pustoslemšek in dodal, da je 
glavno načelo bodočega razvo-
ja občine v kulturi in turistični 
dejavnosti.
Slavnostni govornik je bil mladi 
novomeški pisatelj Nejc Gaz-
voda, ki je kritično in proniclji-
vo spregovoril o stanju kultu-
re na Slovenskem in si prislužil 
bučen aplavz nabito polnega 
razstavnega prostora. V pro-
gramu prireditve so sodelova-

li še učenci OŠ Jožeta Gorju-
pa s svojevrstno, posodobljeno 
uprizoritvijo Prešernovega Po-
vodnega moža, pravljičarka 
Špela Frlic ob spremljavi glas-
benika Zaša Brežarja, etno 
skupina Jararaja, s svežim vo-
diteljskim pristopom – med 
drugim je „zarepal“ Prešernov 
sonet nesreče „O Vrba“ - pa je 
navdušil mladi domačin Stani 
Tomazin. P. Pavlovič

Povezovalec prireditve Stani Tomazin, v ozadju šolski 
pevski zbor Slavnostni govornik Nejc 

Gazvoda

CERKLJE OB KRKI - V soboto, 31. januarja, je bila v dvorani 
gasilskega doma v Cerkljah ob Krki premiera igre z naslovom 
Četrti kralj avtorja Alojza Rebule. Pod vodstvom cerkljan-
skega župnika Janeza Žaklja, ki je prevzel vlogo režiserja, 
so se mladi iz župnije na igro pripravljali dobre tri mesece. 

Delo je bilo naporno, vendar se je bilo vredno potruditi, saj 
so dvorano kulturnega doma napolnili kar dvakrat. Pri pri-
pravi na predstavo sta pomagala tudi Gregor Smukovič, ki je 
naredil sceno, in Andreja Špiler, ki je igralce naličila. Za ko-
stume je poskrbel gospod župnik. Predstavo so ponovili tudi 
14. februarja v Krškem. Izkupiček od vstopnin bodo nameni-
li povračilu stroškov igre ter urejanju družabnih prostorov v 
župnišču. Kljub koncu božičnega časa je igra, ki govori o pri-
hodu treh kraljev, v srca gledalcev prinesla nekaj božičnega 
vzdušja in jim polepšala večer. Š. Žugič

Četrti kralj na odru

Prizor iz igre Četrti kralj

»Vse, razen hotela« na Vrhovem
VRHOVO – Na Vrhovem, ki je ena izmed krajevnih skupnosti v občini Radeče, se je na 
predvečer slovenskega kulturnega praznika v tamkajšnjem prosvetnem domu s komedi-
jo »Vse, razen hotela« predstavila otroška gledališka skupina Prosvetnega društva Vrho-
vo. V komediji, ki jo je po literarnem delu pisateljice Jakopine Bračič priredila in reži-
rala domačinka Andreja Burkelc Klajn, za domiselno in premično sceno je poskrbel Sašo 
Rak, je nastopilo 12 starejših osnovnošolcev otroške gledališke skupine. 

Duhoviti in iskrivi dialogi ter 
dinamična igra mladih igral-
cev so obiskovalce »odpelja-
li« na zaključni izlet v Piran, 
kjer se je začela zgodba za-
pletati, saj so hotel, kjer naj 
bi prebivali, podrli. Pojavilo se 
je vprašanje – kje bodo pre-
nočevali? Učenci so skupaj z 
učiteljico izbrali mestni park, 
tam pustili prtljago in odšli v 
bližnjo diskoteko. Spomin na 
noč, v kateri se je zgodilo še 
marsikaj nepredvidljivega, so 
obujali čez 18 let na obletnici 
zaključka osnovne šole… 
Za vse nastopajoče sta bili 
posebni nagradi smeh publi-
ke med samo igro in na kon-
cu močan aplavz, kar vsem 
daje dodaten polet in zagon, 
da nadaljujejo z delom v sku-
pini, ki šteje okoli 20 članov. V 
Prosvetnem društvu Vrhovo že 
deset let delujeta dve gleda-
liški skupini - otroška in mla-
dinska; poleg tega imajo še 

namiznoteniško sekcijo, člani 
pa so dejavni tudi na podro-
čju pohodništva. Vseh članov 
društva je okoli 350 (skoraj to-
liko, kot je vseh prebivalcev 
KS Vrhovo). »Delo v društvo 
vsi opravljamo prostovoljno,« 
je dejala predsednica društva 
Andreja Burkelc Klajn. Pred 
štirimi leti je društvu uspe-

lo popolnoma prenoviti zuna-
nje in notranje prostore pro-
svetnega in gasilskega doma, 
ki je središče družabnega in 
kulturnega dogajanja v kraju.  
Za obnovo so polovico denarja 
zbrali krajani sami, ostali del 
so prispevali sponzorji in Ob-
čina Radeče.
 Smilja Radi

Mladi gledališčniki Prosvetnega društva Vrhovo so v 
komediji »Vse, razen hotela« odigrali več različnih vlog 
in v vseh so se odlično znašli.

BRESTANICA – Krajevna proslava ob kulturnem prazniku 
je 6. februarja potekala tudi v dvorani OŠ Adama Bo-
horiča v Brestanici. Potekala je predvsem v znamenju 
koncerta Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica z 
naslovom Razglednica Slovenije - Naša dežela v ljudski 
pesmi, kot gostja pa je nastopila sopranistka Mihaela 
Komočar. Dobitnikom Prešernovih plaket iz vrst KD Svo-
boda Brestanica so podelili šopke, plakete pa so preje-
li na osrednji proslavi v Krškem. Program je povezova-
la Vidka Kuselj.  J.M.

Ko je z balkona brežiške-
ga Prosvetnega doma zado-
nela slovenska himna, je vo-
ditelj slavnostne prireditve 
Jure Sešek z izbranimi be-
sedami napovedal prejemni-
ke priznanj. Prejeli so jih An-
gela Bostele, članica Ljudskih 
pevcev Sromlje, Branko Rož-
man iz artiških Trebeških dro-
tarjev, Ivan Kene, Kulturno 
društvo Kapele, in Anton Ja-
godič, član Moškega pevskega 
zbora Bizeljsko. V nadaljeva-
nju slovesnosti so bila pode-
ljena še bronasta odličja, ki 
sta ju prejela Ruža Prahin, li-
kovna umetnica iz KD Franc 
Bogovič Dobova in Janez Hri-
bar, vodja Kolednikov iz Buše-
če vasi, prejemnik srebrnega 
odličja je postal Štefan Fuks 
iz KUD Oton Župančič Artiče, 
zlata odličja pa so prejeli Vin-
ko Žerjav, kot dolgoletni zbo-
rovodja več zborov, Folklorna 
skupina KUD Oton Župančič 

Ob kulturnem prazniku 
podelili priznanja in odličja
BREŽICE - Slavnostno prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika 
sta brežiška Zveza kulturnih društev in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
- Območna izpostava Brežice pripravila 9. februarja v brežiškem kulturnem 
hramu. Slavnostni govornik je bil dr. Milan Jazbec, orkester Slovenske vojske 
pod dirigentsko palico Andreje Šolar pa je dogodek glasbeno popestril. Pode-
ljena so bila tudi priznanja in odličja. 

Artiče in KD Pihalni orkester 
Kapele. Priznanja in odličja je 
podeljevala predsednica Luč-
ka Černelič.

Zbranim je spregovoril diplo-
mat dr. Milan Jazbec, ki se 
je spraševal, zakaj smo si za 
svoj kulturni praznik izbrali 
prav dan pesnikove smrti ter 
v nadaljevanju razmišljal, da 
je smrt obenem odhod in pri-

četek, pravzaprav je sestav-
ni del življenja. Po njegovem 
mnenju je kultura vse, kar nas 
obdaja in prežema, navdihu-
je in tudi povzdiguje. Dogod-
ka so se udeležili med mno-
gimi osebnostmi iz brežiškega 
javnega življenja tudi brežiški 
župan Ivan Molan ter podžu-
panji Patricia Čular in Mile-
na Jesenko. 
 M. Kalčič M. 

Slavnostni brežiški nagrajenci priznanj in odličij za 
ustvarjalne dosežke v letu 2008.

BREŽICE - 11. februarja je 
bilo v Knjižnici Brežice zares 
živo, saj smo  v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika 
imeli kar tri prireditve za otro-
ke. V goste smo povabili Dru-
žinsko gledališče Kolenc. Do-
poldne sta bili dve predstavi z 
naslovom Povodni mož, ki so si 

ju ogledali četrtošolci osnov-
nih šol Artiče, Bizeljsko, Bre-
žice, Cerklje ob Krki, Dobova, 
Kapele, Pišece in Velika Doli-
na. Učenci si bodo Prešerno-
vo pesnitev gotovo  zapomni-
li, saj je bila  »prevedena« v 
otrokom razumljiv, današnji 
žargon. Gledalci so bili aktiv-
no vključeni v predstavo, ki 
jim je s polno humorja prika-
zala, kaj se lahko zgodi pre-
vzetnim dekletom.
Popoldne pa smo imeli pred-
stavo z naslovom Čarovnica 
Lili v cirkusu, ki je bila name-
njena otrokom, starejšim od 
treh let. Spoznali so Lili (na 
fotografiji)  in njenega mlaj-
šega bratca Leona, ki sta našla 
čisto pravo čarovniško knjigo 
in z njeno pomočjo navadno 
cirkuško predstavo spremenila 
v najboljšo predstavo na sve-
tu. Da takih predstav v Bre-
žicah manjka, je potrdila iz-
jemna udeležba na vseh treh 
predstavah. Samo na popol-
danski predstavili smo zabele-
žili okoli 200 obiskovalcev. Ob 
koncu dneva smo bili vsi zado-
voljni, saj je dan zares uspel.
 Vera Muha,  
 Knjižnica Brežice

Kulturni praznik  
v Knjižnici Brežice

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V 
prostorih domače osnovne 
šole je Kulturno društvo Le-
skovec na predvečer sloven-
skega kulturnega praznika 
pripravilo zanimiv kulturni 
večer, ki so ga posvetili do-
mačinki Slavici Jarkovič in 
izdaji njenega prvenca, pe-
sniške zbirke Zajtrk smehlja-
jev, ki je novembra izšla pri 
posavski založbi Neviodunum. 

Zbranim je spregovoril pred-
sednik društva Janez Kerin, 
ki je med drugim poudaril, 
da si člani društva prizdeva-
jo, da bi bila kultura v kra-
ju vseskozi prisotna in ja-
sno razpoznavna. V uvodnem 
delu kulturnega programa, ki 

Kulturni predvečer s Slavico Jarkovič

so ga izvedli člani društva, so 
obiskovalci lahko spremljali 
dramatizacijo znane Prešer-
nove pesnitve Povodni mož, 
nato pa je sledil recital iz-
bora pesmi Slavice Jarkovič. 
Program, ki ga je povezovala 

Petra Rep Bunetič, so glas-
beno obogatili tudi Leskov-
ški fantje (na fotografiji) pod 
vodstvom Jerneje Žarn, ki-
tarist Milan Arnšek in mlada 
violinistka Manca Marinčič. 
 P. B.
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KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 KOEL 20 350 70 400 2 100 0 2

PB 5 KOEL 43 350 99 400 11 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 

ter parna bloka  
TA1 in TA2

667.855 20 10

KRŠKO - 27. januarja so v poslovalnici Nove KBM Krško podelili 
kar dve nagradi. Oba nagrajenca, nagrajenka že tradicionalne-
ga Sitkovega varčevanja Nika Kodrič in nagrajenec Varčevanja 
za najstnike Matija Arh, sta bila izžrebana v krški poslovalnici 

Nove KBM d.d. Varčevalna akcija za najstnike vsako leto pote-
ka od 15. januarja do 15. decembra in je namenjena zgodnje-
mu pridobivanju zvestih strank. Mlade želi pritegniti k varčne-
mu in gospodarnemu ravnanju z denarjem. Njen namen je vse, 
ki varčujejo v t.i. Sitkovem varčevanju, navdušiti še za Varče-
vanje za najstnike. V ta namen vsako leto pripravijo tudi nagra-
dno akcijo. Letošnji žreb je bil naklonjen kar dvema varčevalce-
ma iz poslovalnice Krško, kjer je med skupno 32-timi nagrajenci 
denarno nagrado v vrednosti 300 evrov prejel Matija Arh iz Ve-
likega Podloga pri Leskovcu in Nika Kodrič iz Mrtvic pri Leskov-
cu, ki je ena izmed petih dobitnic gorskih koles v nagradni akci-
ji banke za leto 2008.

Nagrajenca varčevalnih akcij 

Predstavnice Nove KBM ob predaji gorskega kolesa 
srečni nagrajenki Niki Kodrič iz Mrtvic

KRŠKO - Zadružna zveza Slovenije je 4. februarja v Krškem 
pripravila izobraževanje in posvet za svoje članice iz posa-
vske regije. Posveta so se udeležili predsedniki, direktorji, 
člani upravnih ter nadzornih odborov zadrug in zaposleni v 
zadrugah. Šest posavskih zadrug je, razen ene, manjših, lani 
pa so ustvarile preko 28 milijonov evrov prihodkov, štejejo 
preko 817 članov in zaposlujejo 182 delavcev. Promet zadru-
ge ustvarjajo pretežno z odkupom mleka, govedi in grozdja. 
Posavski zadružniki so v razpravi podprli prizadevanja za pro-
mocijo slovenske pridelave v obliki sprejema zakona o pro-
mociji. Zavzeli so se za okrepljeno poslovno sodelovanje med 
zadrugami v regiji, zlasti na nabavnem področju in na podro-
čju predelave grozdja. Pozdravili in podprli so predstavljeni 
predlog o povezovanju zadrug na področju trgovine. Opozo-
rili so na nerešena vprašanja vračanja denacionaliziranega 
zadružnega premoženja. Prepričani so, da bi dobro sodelo-
vanje s člani in večja pripadnost članov zadrugi še okrepi-
la in prispevala k razvoju zadrug v regiji. Skrbijo jih aktual-
ne razmere na trgu mleka in napovedana ukinitev mlečnih 
kvot. Posavski zadružniki želijo, da bi Deželna banka Slove-
nije s svojimi storitvami bila še dostopnejša svojim komi-
tentom. Srečanja posavskih zadružnikov se je udeležil tudi 
Franc Bogovič, predsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano in župan Občine Krško, ki je izpostavil pri-
zadevanja odbora za sprejem zakona o promociji, odzive na 
klimatske spremembe in ukrepe prilagajanja. Predstavil je 
tudi nekatere projekte in programe, ki jih načrtujejo v Po-
savju na področju kmetijstva.  P.P.

Posvet posavskih zadružnikov 

Kakor je ob predstavitvi dejala 
Lea Marija Colarič Jakše, že-
lijo z razvojem oziroma uve-
ljavitvijo zidaniškega turizma, 
katerega idejno zasnovo so na-
čeloma že podprli na gospodar-
skem ministrstvu, kakor tudi 
na Slovenski turistični organi-
zaciji, dati podeželju dodano 
vrednost, izpostaviti posebno-
sti naše vinorodne dežele in 
prispevati k ohranjanju kultur-
ne dediščine. Glede na to, da 
je za omenjeni projekt že izka-
zalo interes več kot 30 lastni-

V Savaprojektu zaenkrat kljub 
nekoliko manjšemu povpraše-
vanju po njihovih storitvah ne 
načrtujejo odpuščanj, tako da 
je 54 zaposlenih, med njimi 34 
visoko izobraženih, lahko še 
brez skrbi. Lani so sicer imeli 
preko štiri milijone evrov pro-
meta, podizvajalcem pa so 
namenili dobrega pol milijona 
evrov oz. 12 % prometa. V Po-
savju so imeli slabo petino ce-
lotnega prometa, od tega po-
lovico v občini Brežice in 38 % 
v občini Krško. Javna naroči-
la predstavljajo dobro četrti-
no v strukturi njihovega dela. 

Med projekti na področju ur-
banizma je izvršna direktori-
ca Damjana Frece izpostavila 
izdelavo občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za 
kompleks Krka Krško, držav-
nega prostorskega načrta za 
odlagališče NSRAO na loka-
ciji Vrbina v občini Krško ter 
državnega prostorskega na-
črta za območje hidroelek-
trarne Brežice. Na področju 
projektiranja izvršni direktor 
Vinko Volčanjk poudarja so-

Predstavili bodo vizijo 
razvoja posavskih središč
KRŠKO – Podjetje Savaprojekt iz Krškega, ki se ukvarja z razvojem, projektiranjem, svetovanjem in in-
ženiringom, bo v naslednjih mesecih predstavilo vizijo razvoja mesta Krško in njegove širše okolice leta 
2030, 2060 in 2100. Glavni direktor Savaprojekta Peter Žigante je namreč prepričan, da je tovrstna vizi-
ja potrebna za bolj konsistentno prostorsko načrtovanje v prihodnosti. Če bo ta sicer nezavezujoč doku-
ment naletel na ugoden odziv, bodo podobno vizijo pripravili tudi za ostala posavska središča. 

delovanje pri rekonstrukci-
ji osnovne šole Brežice, pro-
jekt športne dvorane Brežice, 
širitev zimske termalne rivie-
re Term Čatež, skladišče konč-
nih izdelkov v podjetju Alples, 
Dom starejših občanov Slovenj 
Gradec, sklop nalog v Acroni-
ju Jesenice, rekonstrukcijo, 
rušenje in dozidavo Gimnazi-
je Brežice, trenutno najbolj 

aktualna naloga pa je nov po-
slovni objekt Gen energije v 
poslovni coni Vrbina. Na po-
dročju inženiringa so v 2008 
zaključili enega večjih projek-
tov v zadnjih letih – nov po-
slovno logistični center družbe 
Avtotehna v Ljubljani, zaklju-
čili pa so tudi inženirske sto-
ritve v postopku spremembe 
prostorskega akta letališča 

Cerklje ob Krki, je povedal 
izvršni direktor Andrej Špiler.

V Savaprojektu sicer opažajo, 
da so investitorji v zasebnem 
sektorju bolj skrbni pri pripra-
vi in spremljanju investicije 
kot v javnem sektorju, kjer je 
edino merilo cena, pravi na-
mestnik glavnega direktor-
ja Aleš Plestenjak, zato se v 
javnem sektorju gradi slabše 
kot v zasebnem. „V Nemčiji 
traja priprava na gradnjo tri-
krat dlje, sama gradnja pa 30 
% manj časa kot pri nas,“ po-
nazarja stanje Plestenjak. Ker 
je na gradbiščih vse več delav-
cev s slabim znanjem sloven-
ščine in vprašljivo strokovno 
usposobljenostjo, bo v bodo-
če treba več angažiranja pri 
nadzoru gradbišč. Problema-
tično pa je tudi vzdrževanje 
stavb, ki ga opravljajo včasih 
nezadostno usposobljeni lju-
dje, je dodal Žigante, zato 
imajo po zaključenih projek-
tih mnogo dela, ki ga nimajo 
komu zaračunati. 
 Peter Pavlovič

Prva moža Savaprojekta Peter Žigante in Aleš 
Plestenjak

Zidaniški turizem kot perspektivna, 
a še nedorečena turistična panoga
KRŠKO - Center za podjetništvo in turizem Krško je 4. februarja na Občini Krško pripravil delovni se-
stanek na temo Turizem v zidanicah. Gre za že nekaj let pripravljan idejni osnutek, ki ga želijo pripra-
vljavci izvesti v okviru strateškega in izvedbenega načrta Strategije razvoja turizma in strokovnih pod-
lag za pripravo za pripravo občinskega prostorskega načrta občine Krško, s tem pa ponuditi gostom in 
obiskovalcem občine Krško novo obliko nastanitve, in sicer v zidanicah. 

kov zidanic na območju občin 
Kostanjevica na Krki in Krško, 
bi bilo potrebno te zaradi sku-
pnega nastopa in trženja pove-
zati v konzorcij, v katerem bi 
bili lahko vključeni tudi zain-
teresirani ponudniki zidanic z 
območja Dolenjske in Bele kra-
jine, kjer prav tako poteka to-
vrsten projekt. 

Vendar pa čaka idejne pripra-
vljavce za dejansko realizaci-
jo tega sicer zanimivega načr-
ta nemalo problemov, največji 

med njimi pa je nedvomno 
neustrezna in spremenjena 
okoljska zakonodaja o gradi-
tvi gospodarskih objektov, na 
kar je opozoril Peter Žigante 
iz družbe Savaprojekt, saj bo 
v bodoče za izgradnjo zidanic 
praktično nemogoče pridobi-
ti gradbeno in uporabno do-
voljenje. Nenazadnje, zidani-
ca je kot gospodarski objekt 
lahko zgolj nastanitveni, pre-
nočitveni objekt, kar pome-
ni, da lastnik zidanice ne bo 
mogel biti hkrati tudi ponu-

dnik gastronomije. Da je ne-
dvomno potrebno jasneje de-
finirati in opredeliti kriterije 
za zidanice, pa je opozoril na 
sestanku tudi priznani sloven-
ski etnolog dr. Janez Bogataj, 
ki je poudaril, da je naša vi-
norodna pokrajina z zidanica-
mi pravzaprav že degradirana, 
saj so lastniki zidanice gradili 
v različnih obdobjih in slogih, 
medtem ko je nekdanjih vin-
skih hramov na našem obmo-
čju le še za vzorec. 
 Bojana Mavsar

V okviru izgradnje državne cestne infra-
strukture ob HE Krško je potrebno rekon-
struirati glavno ceste G1- 5 Brestanica 
- Krško od km 1,600 do km 1,960. Dela ob-
segajo gradnjo začasnega obvoza (gradbišč-
na cesta), podporno pilotno steno, slope, 
oporno pilotno steno, ribjo stezo, ureditev 
ceste G1-5 z vgradnjo elektroenergetskih 
in komunalnih vodov.

Naročniki del so Direkcija Republike Slove-
nije za ceste in podjetje Infra, d.o.o. ter 
Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.
Predviden pričetek del je v ponedeljek 
16.2. 2009, rok dokončanja vseh ureditev 
po sklenjeni pogodbi je 30.6. 2009. 

V času gradnje bo potekal večinoma dvo-
smerni promet po obvozni gradbiščni cesti, 
ki bo zgrajena v asfaltni izvedbi na brežini 
Save po desnem bregu pod obstoječo glav-

no cesto. V določenih fazah izvedbe del pa 
bo promet oviran in bo potekal izmenično 
enosmerno pod polovično zaporo.
 Infra d.o.o.

Pričetek del na rekonstrukciji ceste  
G1-5/0361 Brestanica - Krško  

od km 1,600 do 1,960

Napovednik prireditev

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Zaostrene največje dovoljene 
toplotne prehodnosti

Najpomembnejše spremembe v pravilniku so 
zelo zaostrene največje dovoljene toplotne 
prehodnosti, s tem pa veliko debelejše toplo-
tne izolacije ovoja stavbe. Tako zahteva kar 
za 47 odstotkov nižje vrednosti najvišje to-
plotne prehodnosti zunanjih sten, to pa po-
meni povečano debelino toplotne izolacije 
s 5 na najmanj 12 centimetrov, medtem 
ko je priporočena 14- ali 16-centimetrska 
izolacija. Podobno se zahteva nižja toplo-
tna prehodnost v prezračevanem podstreš-
ju, kar pomeni vsaj 25 centimetrov toplo-
tne izolacije. Hkrati mora biti vgrajeno tudi 
ustrezno stavbno pohištvo.

Omejitev toplotne prehodnosti je priporo-
čljivo jemati kot obvezujoči predpis, nave-
dene debeline toplotne izolacije pa so le 
ocenjene, v odvisnosti od vrste vgrajene-
ga materiala. Nepravilno je govoriti samo o 
debelini, zavezujoč je le podatek za toplo-
tno prehodnost.

Ena največjih novosti je obvezna uporaba 
najmanj 25 % moči za gretje, prezračeva-
nje, hlajenje in toplo pitno vodo z  obno-
vljivimi viri energije (OVE), in sicer z ak-
tivno uporabo enega ali več virov v lastnih 
napravah, ki jih predstavljajo: 
• toplota okolja, 
• sončno obsevanje, 
• biomasa, 
• geotermalna energija,
• energija vetra.

Zahtevi za 25 odstotkov OVE pogojno zado-
stimo tudi, če:
• vgradimo najmanj 6 kvadratnih metrov 

sprejemnikov sončne energije (kolektor-
jev) na bivalno enoto,

• vgradimo sončne celice (fotovoltaiko) z na-
zivno močjo najmanj 5 W na kvadratni me-
ter koristne površine stavbe.

Še nekaj zanimivih zahtev 
• V ogrevalnih sistemih z vodo bo tempera-

tura znižana s 70 oziroma 90 stopinj na 55 
stopinj Celzija. Pri ogrevanju s plinom je 
obvezna uporaba kondenzacijskega grel-
nika. 

• Priprava tople vode je predvidena z izko-
riščanjem sončne energije, toplotnih čr-
palk ali na drug podoben način v poveza-
vi s centralnim ogrevanjem. Prepovedana 
pa je lokalna priprava tople vode z elek-
tričnimi bojlerji in električnimi pretočni-
mi grelniki. 

• Ogrevala, ki posamezne prostore oskrbuje-
jo s potrebno toploto, morajo imeti vgra-
jene termostatske ventile, če je uporabna 
površina prostora večja od 6 m2. 

• Omejena je električna moč na enoto upo-
rabne površine za razsvetljavo v stavbi, 
hkrati pa se lahko uporablja žarnica z ža-
rilno nitko samo za lokalno in občasno raz-
svetljavo.

• Določene zastekljene površine na ovoju 
stavbe morajo biti zasenčene z naravno 
ali umetno oviro (senčilom).

Projektna dokumentacija (PGD) mora biti iz-
delana po novem pravilniku, če se bo zahte-
va za izdajo gradbenega dovoljenja oddaja-
la po 1. juliju 2009. 

energetska iZkaZnica stavbe v 
sloveniji (še) neobveZna

Energetska izkaznica stavbe podaja najpo-
membnejše kazalce rabe energije v stav-
bi in razvršča stavbo v enega od razredov 
rabe energije. Osnovni namen energetske 
izkaznice stavbe je informiranje lastnika, 
kupca oziroma najemnika stavbe o njeni 
energetski učinkovitosti, posredno o pri-
čakovani višini stroška za energijo in o mo-
rebitnih naložbah, potrebnih za energet-
sko posodobitev stavbe in naprav v njej. 
Veljavnost energetske izkaznice je deset 
let, pridobi pa jo lahko vsaka stavba.

Investitor novozgrajene stavbe mora ener-
getsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo 
zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. 
Lastnik stavbe ali njenega posamezne-
ga dela, ki jo bo želel prodati ali oddati v 
najem (za daljše obdobje od enega leta), 
mora kupcu oziroma najemniku najpozneje 
pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljav-
no energetsko izkaznico.

Energetske izkaznice niso obvezujoče za 
stavbe, ki se uporabljajo za obredne name-
ne ali verske dejavnosti in delno stavbe, ki 
so spomeniškovarstveno zaščitene. Izvzeti 
so tudi lastniki začasnih stavb, industrijskih 
stavb, delavnic in nestanovanjskih kmetij-
skih stavb ter stavb ali delov stavb s tlori-
sno uporabno površino manjšo od 50 kva-
dratnih metrov. 

Trenutno energetska izkaznica v Sloveniji 
(še) ni obvezna, je pa že v pripravi pravil-
nik o njihovi izdelavi in izdaji. 

Energetska izkaznica bo verjetno vplivala na 
ceno nepremičnine in višino najemnine. Po 
eni strani zato, ker bo posredno kazala na 
obratovalne stroške in na potrebne nalož-
be v okviru investicijskega vzdrževanja stav-
be, po drugi strani pa tudi zato, ker postaja 
skrb za energijo in okolje pomembna druž-
bena vrednota.

V družbi Savaprojekt, d. d., Krško sledimo 
zakonodaji in pravilnikom s področja učin-
kovite rabe energije ter v skladu z novostmi 
na tem področju redno izobražujemo kader. 
Če imate pri gradnji kakršnakoli vprašanja 
glede toplotne zaščite stavb, ogrevanja, 
prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, pri-
prave tople vode, razsvetljave ter glede ob-
novljivih virov energije, pošljite vprašanja 
na uredništvo, nanje bomo poskušali odgo-
voriti v naslednjih številkah. 

 Damjan Mežič, d.i.e.

Nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije ter energetska izkaznica

Velik preobrat na področju 
toplotne zaščite stavb
Nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije, ki je v veljavo stopil oktobra 2008 in tako na-
domestil stari Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 
2002, pomeni velik preobrat na področju toplotne zaščite stavb, ogrevanja, prezra-
čevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah. Gre 
za pomemben dokument, s katerim smo se približali najbolj energetsko razvitim dr-
žavam EU. Gradnja naj bi se po tujih izkušnjah podražila za dva do tri odstotke, ob 
sočasnem znižanju rabe energije v novih stavbah za več kot dvakrat. Ob predpostav-
ki, da stane novogradnja 300 m2 velike stanovanjske hiše 250.000 €, lahko pričaku-
jemo, da se nam bo dodatna investicija v toplotno zaščito glede na trenutne cene go-
riv povrnila v sedmih do osmih letih.

Zakonodajni okvir:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur.l. RS, št 93/2008)

Energetski zakon (EZ-UPB2) (Ur.l. RS, št 
27/2007)

Pravilnik o metodologiji izdelave in iz-
daji energetskih izkaznic stavb (pravil-
nik je v pripravi).

V Regionalni razvojni agenciji Posavje smo z namenom 
boljše informiranosti podjetnikov o prihajajočih razpisih 
v letu 2009 pripravili kratek pregled najav razpisov, kot 
sledi:

I. RAZPISI V PRIPRAVI SLOVENSKEGA 
PODJETNIŠKEGA SKLADA 2009/2010

 ¾ Garancije Sklada za bančne investicijske kredite s 
subvencijo obrestne mere (60 % do 80 % garancija)
Upravičenci:
MSP-ji z vsaj 1 zaposlenim in manj kot 250 zaposleni-
mi; letni promet ne sme presegati 50 mio evrov, le-
tna bilančna vsota pa ne sme presegati 43 mio evrov.
Upravičeni stroški:
• stroški materialnih investicij, ki pomenijo stro-
ške nakupa novih strojev in nove opreme, nakupa 
zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa 
poslovnih objektov,
• stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo 
prenos tehnologije v obliki nakupa nepatentiranih 
pravic,licenc, znanja in nepatentiranega tehnične-
ga znanja,
• stroški obratnih sredstev. 

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih 
sredstev.

 ¾ Subvencije za nakup nove tehnološke opreme v ma-
lih in srednje velikih podjetjih – 2009
Upravičenci:
Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in 
največ 249 zaposlenimi.
Upravičeni stroški:
Stroški materialnih investicij (v višini minimalno 
60.000 EUR), in sicer stroški:
• novih strojev,
• nove strojne opreme, vključno s stroški povezani-
mi z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces 
(stroški transporta, usposabljanja in montaže stro-
jev/opreme)
Stroški nematerialnih investicij, in sicer stroški na-
kupa:
• nove programske opreme do 40.000 EUR, ki pred-
stavljajo smiselno zaokroženo celoto in so povezani 
z novimi proizvodi/storitvami oz. temeljito izboljša-
nimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo.

Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji, izdelani v letu 
2008. Nepovratna sredstva se odobrijo za upravičene stro-
ške naložbe, nastale od datuma oddaje vloge na javni raz-
pis do 30.03.2011.

Predvidena objava obeh razpisov je spomladi 2009.

Za vse dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenima 
razpisoma se lahko obrnete na Tatjano Ibračević, svetoval-
ko za gospodarstvo in finančne vzpodbude, e-mail: tatjana.
ibracevic@rra-posavje.si ali na tel. št. 07 488 10 48.

 ¾ Subvencije za turistične projekte
Predvidoma jeseni 2009 bo objavljen razpis za Sub-
vencije za turistične projekte (P5) za obdobje 
2009/2010.
Predmet razpisa:
Spodbujanje investicijskih vlaganj mikro, malih in 
srednje velikih podjetij v turistično infrastrukturo, ki 
zajema nastanitvene zmogljivosti, z namenom spod-
buditi skladnejši regionalni razvoj Slovenije v obmo-
čju EU. Plan razpisanih sredstev je 20 mio EUR, pla-
nirano število podprtih projektov pa 15.
Informativno gradivo za P5 je zgolj informativne na-
rave in se do uradne objave razpisa lahko spreminja):
Upravičenci:
Mikro, mala in srednja podjetja (manj kot 250 za-
poslenih, imajo letni promet, ki ne presega 50 mili-
jonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov EUR).
Upravičeni stroški:
Stroški materialnih investicij, stroški gradnje in opre-
me nastanitvenih objektov. 

Vse ostale informacije dobite pri Morani Polovič, svetoval-
ki za razvoj turizma, na tel. št. 07 488 10 46 oz. po e-po-
šti: morana.polovic@rra-posavje.si.

II. PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

S sklepom Evropskega parlamenta in Sveta je bil spre-
jet Program Vseživljenjsko učenje, ki predstavlja glavni 
program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. 

Program Vseživljenjsko učenje je sestavljen in naslednjih 
programov:

 ¾ Comenius
Comenius je namenjen sodelovanju šol in učiteljev.
Prijavni roki
• Stalna strokovna spopolnjevanja: 16.1.2009 
• Comenius asistenti in šole gostiteljice: 30.1.2009 
• Šolska in Regio partnerstva: 20.2.2009 
• Večstranski projekti: 27.2.2009 
• Mreže: 27.2.2009 
• Spremljevalni ukrepi: 27.2.2009
• Pripravljalne aktivnosti: odprti rok do 10.12.2009 
(velja za pripravo projektov za Razpis 2010)

 ¾ Erasmus
Erasmus pokriva potrebe po poučevanju in učenju 
vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobra-
ževanja ter poklicnega izobraževanja in usposablja-
nja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraže-
vanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim 
študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo ali 
omogočajo to izobraževanje in usposabljanje (UL L 
327/45, 24.11.2006).

V programu lahko sodelujejo institucije, ki morajo 
biti nosilke Erasmus univerzitetne listine. 
Prijavni roki 
• Erasmus intenzivni jezikovni tečaji (EILC): 6. fe-
bruar 2009
• Erasmus mobilnost študentov in mobilnost ose-
bja: 13. marec 2009
• Erasmus intenzivni programi: 13. marec 2009
• Pripravljalni obiski: vsaj 15 delovnih dni pred za-
četkom mobilnosti

 ¾ Leonardo da Vinci
Prijavijo se lahko organizacije, ki organizirajo poklic-
no izobraževanje in usposabljanje (z izjemo terciar-
nega nivoja, ki spada pod program Erasmus) organiza-
cije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, 
združenja in zbornice, neprofitne in nevladne orga-
nizacije, podjetja.
Namenjen je posameznikom, vključenim v poklicno in 
strokovno izobraževanje, osebam na trgu dela, ose-
bam s posebnimi potrebami, nezaposlenim ter vsem 
upravičenim organizacijam.

Aktivnosti sektorskega programa Leonardo da Vinci:
• projekte mobilnosti; 
• projekte prenosa inovacij; 
• partnerstva. 

Prijavni roki 
• 6. februar 2009 - projekti mobilnosti;
• 20. februar 2009 - Leonardo da Vinci partnerstva
• 27. marec 2009 - projekti prenosa inovacij

 ¾ Grundtvig
Program je namenjen vsem pravnim in fizičnim ose-
bam, ki so ali bodo dejavni na področju splošnega izo-
braževanja odraslih, ter uporabnikom storitev na po-
dročju splošnega izobraževanja odraslih.
Aktivnosti sektorskega programa Grundtvig
• Stalno strokovno spopolnjevanje
• Obiski in izmenjave
• Asistenti
• Projekti prostovoljnega dela starejših
• Učna partnerstva
• Delavnice
• Pripravljalni obiski 

Prijavni roki
Stalno strokovno izpopolnjevanje ter obiski in izme-
njave:
• 16. januar 2009 za obdobje od 1. aprila 2009 do 
30. aprila 2010
• 30. april 2009 za obdobje od 1. septembra 2009 
do 30. aprila 2010
• 15. september 2009 za obdobje od 1. januarja 
2010 do 30. aprila 2010
• Učna partnerstva in Delavnice: 20. februar 2009
• Projekti prostovoljnega dela starejših in Asisten-
ti: 31. marec 2009
• Pripravljalni obiski: najmanj 15 dni pred izved-
bo pripravljalnega obiska; razpisni rok odprt do 10. 
decembra 2009

 ¾ eTwinning
eTwinning je poseben del programa Vseživljenjsko 
učenje, namenjen podpodri in spodbujanju uporabe 
sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni osnov-
nih in srednjih šol. 
Prijavni roki
Naslednji prijavni rok za:
• Udeležbo na študijskem obisku: 9.4.2009
• Organizacijo študijskega obiska: jesen 2009 

Več informacij o razpisih dobite pri Nataši Šterban Bez-
jak, svetovalki za razvoj človeških virov, e-mail: natasa.
sterban.bezjak@rra-posavje.si ali na tel. št. 07 488 10 51.

III. UČINKOVITA RABA ENERGIJE TER UPORABA 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Za namene učinkovite rabe energije ter uporabo obnovlji-
vih virov energije bodo za fizične in pravne osebe na voljo 
nepovratna sredstva, ki jih razpisuje Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in ob-
novljivih virov energije.

Trenutno aktualni razpis (www.aure.si – Razpisi):
• Javni razpis za finančne spodbude za investici-
je v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih 
večstanovanjskih stavb.

V pripravi sta razpisa za pravne osebe:
• Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso
• Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Hkrati razpisuje za ta namen ugodne kredite tudi Ekolo-
ški sklad Republike Slovenije. 

Trenutno aktualni razpis (www.ekosklad.si – Razpisi):
• Javni razpis  za nepovratne finančne spodbu-
de občanom za rabo obnovljivih virov energije in 
večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb 
(Vgradnja solarnih ogrevalnih sistemov, celovita ener-
getska obnova stanovanjskih stavb, gradnja stano-
vanjskih stavb v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji)

Več informacij o teh razpisih lahko pridobite pri Marku 
Kovačiču, svetovalcu za infrastrukturo, okolje in prostor 
na tel. 07 488 10 44 ali na e-naslovu: marko.kovacic@
rra-posavje.si.

KAKO DO EVROPSKIH SREDSTEV
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V okviru Lokalnega partnerstva Krško je ustanovljena de-
lovna skupina, ki pripravlja opredelitev do pisnih pobud, ki 
so bile naslovljene na Občino Krško in Lokalno partnerstvo 
v okviru postopka umeščanja odlagališča NSRAO na poten-
cialni lokaciji Vrbina v občini Krško.

Delovno skupino sestavljajo župan in predstavniki občin-
ske uprave, občinskega sveta, štirih krajevnih skupnosti, 
ki mejijo na lokacijo, predstavniki tematskih odborov Lo-
kalnega partnerstva ter predstavniki naselij v 1.500 m pasu 
okoli jedrskega objekta.

Na zadnjem sestanku v začetku februarja so se člani de-
lovne skupine dogovorili, da bodo pripravili in širši javno-
sti predstavili usklajen predlog rabe nadomestil, ki jih lo-
kalna skupnost prejema na podlagi uredbe.

Delovna skupina za opredelitev do 
zahtev prebivalcev in rabo nadomestil

O naročilu in poteku priprave neodvisne recenzije
Po tem, ko je bil v februarju in marcu 2008 javno razgrnjen do-
polnjeni osnutek državnega prostorskega načrta (DPN) za odla-
gališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lo-
kaciji Vrbina v Krškem, je Občinski svet občine Krško na svoji 
3. izredni seji 17. marca 2008 sklenil, da je treba pred izdajo 
mnenja Občinskega sveta k predlogu DPN za odlagališče izde-
lati neodvisno preverbo vseh treh variant odlagališča na loka-
ciji Vrbina in oceno sprejemljivosti. ARAO je namreč pripravila 
projekte za izgradnjo odlagališča, v katerih je proučila različ-
ne lokacije in različne tipe odlagališča. Kot najustreznejšo je 
predlagala lokacijo v neposredni bližini NEK (Vrbina), kot naj-
ustreznejši tip odlagališča pa varianto B, to je vkopani silos. 

V okviru lokalnega partnerstva je bila na podlagi omenjenega 
sklepa Občinskega sveta ustanovljena delovna skupina za naro-
čilo neodvisne recenzije. Skupina je preverila in pripravila pro-
jektno dokumentacijo, opredelila predmet recenzije, določi-
la možne izdelovalce analize in podala zahtevo po oblikovanju 
recenzijske skupine z mednarodno udeležbo kot dodatnim za-
gotovilom za objektivnost in neodvisnost recenzentov. Na se-
stanku delovne skupine konec junija 2008 je bil za vodjo re-
cenzijske skupine imenovan prof. dr. Andrej Umek s Fakultete 
za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

V začetku februarja 2009 je recenzijska skupina lokalnemu par-
tnerstvu posredovala svoje ugotovitve; bistvena stališča poro-
čevalcev s posameznih ekspertnih področij na pregleden način 
povzemamo v nadaljevanju. Celotna recenzijska dokumenta-
cija je vsem zainteresiranim na voljo v tajništvu lokalnega par-
tnerstva (T: 07 4981 203 ali M: klavdija.zibert@krsko.si) in na 
spletnem mestu www.krsko.si 

Na delovni skupini za naročilo recenzije, kakor tudi kasneje v 
širši razpravi na predstavitvi, so udeleženci prof. Umeku zasta-
vili nekaj dodatnih vprašanj v zvezi s tehničnim delom recenzije 
oziroma stališči posameznih recenzentov glede tehnične ume-
stitve objekta. Izrazili pa so tudi svoja pričakovanja glede po-
drobnejše obravnave ocene družbene sprejemljivosti projekta.

ključni poudarki iZ ugotovitev neodvisnih 
recenZentov

Gradbeni del:
Vse tri variante odlagalnih celic in spremljajočih objektov 
je mogoče varno in zanesljivo zgraditi na osnovi obstoječih 
tehnologij in predpisov. V prednosti je varianta B (vkopani 
silosi), ki izkazuje bistveno zmanjšanje obremenitve na kon-
struktivne elemente odlagalnih celic glede na čas gradnje in 
polnitve. To pa zagotavlja tudi ohranjanje varnosti in zane-
sljivosti v vsem funkcionalnem obdobju.

Geomehanika:
Varianta B (vkopani silosi) je najustreznejša, predvsem zara-
di njene prilagodljivosti na spremenjene obremenitve v dol-
gem obdobju funkcionalnosti odlagališča. Predlagan pa je 
drug način gradnje, in sicer z začasnim zamrzovanjem te-
meljnih tal. Tak način namreč gradbišče v vsakem primeru 
zavaruje pred vdorom talne vode in omogoča kakovostnejšo 
gradnjo silosa (zagotavlja nerazpokanost sten silosa v celo-
tnem funkcionalnem obdobju odlagališča).

Hidrologija in podzemne vode:
Glede na dejstvo, da je lokacija načrtovanega odlagališča v 
aluvialni dolini reke Save, so podzemni silosi najprimernej-
ša varianta za odlaganje NSRAO. Vendar je treba posvetiti 
posebno pozornost preprečitvi migracije podzemne vode od 
bližnjih hidrogeoloških enot. Pred končno izdelavo izvedbe-
nih projektov je treba podatke v zvezi s tem dopolniti.

Potresno inženirstvo:
S stališča seizmične varnosti sta primerni obe podzemni vari-
anti, površinska varianta E pa je manj primerna. Recenzent 
kljub določenim primerjalnim prednostim variante B (vkopa-
ni silosi) priporoča varianto D (podzemni rovi), saj imamo s 
tem tipom odlagališča več in to dobrih izkušenj. 

Sevalna varnost:
Varianti B (vkopani silosi) in D (podzemni rovi), ki sta ocenje-
ni kot primerni, zagotavljata minimalno tveganje za prebival-
ce tako med obratovanjem kot tudi po zaprtju odlagališča. 
Varianta E (površinske odlagalne celice) pa je glede vplivov 
na prebivalce manj primerna (tako med obratovanjem kot 
po njegovem prenehanju).

Okoljska in družbena sprejemljivost:
Gradnja odlagališča ne posega bistveno ali nesprejemljivo v 
okolje in družbeno sredino. Vendarle se med delom prebival-
cev pojavljajo zadržki in strahovi. Četudi niso tehnično ute-
meljeni (ali pa prav zato), je treba z zainteresiranimi jav-
nostmi voditi odprt in stvaren dialog.

Lokalno partnerstvo Krško

Javna predstavitev neodvisne recenzije ter stališč do 
pripomb in predlogov pred objavo

KRŠKO - Prejšnji četrtek, 12. februarja, je v prostorih Ob-
čine Krško pred uradno objavo potekala predstavitev ne-
odvisne recenzije ter stališč do pripomb in predlogov na 
DPN za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Kr-
ško. Na dopolnjeni osnutek DPN je bilo v času njegove jav-
ne razgrnitve februarja in marca 2008 podanih veliko pri-
pomb. Kot je v svoji predstavitvi poudarila Ana Vidmar z 
Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor, 
je odgovore oziroma stališča do podanih pripomb in pre-
dlogov pripravilo kar trinajst različnih organizacij.

Predstavniki pripravljavcev posameznih stališč so na kratko 
pojasnili in argumentirali vsebino svojih stališč oziroma pov-
zeli, kako so pripombe in predlogi vplivali na spremembo 
DPN. Marko Jeran iz IBE je predstavil gradbeno-tehnični 
vidik ter tehnologijo odlaganja, Sandi Viršek iz ARAO pa 
je podal predvsem pojasnila v zvezi s količinami nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov, varnostnimi ocenami ter 

podzemnimi vodami in potresi. Damjana Frece je v imenu 
projektantskih podjetij Savaprojekt in Acer podala pojas-
nila glede nove meje območja DPN. Pri tem je poudarila, da 
območje odlagališča ostaja enako. Med drugim je razložila 
tudi spremembe glede premika silosov bolj južno (zaradi 
povečanja oddaljenosti od naseljenega območja), vhodne-
ga dela odlagališča ter združitve tehnološkega in servisnega 
območja. V zaključnem delu je podala osnovne informacije 
glede postopka priprave celovite presoje vplivov na okolje.

Dogovorjen dodatni rok za posredovanje pripomb
Udeleženci javne predstavitve so s predstavnico MOP skleni-
li, da lahko zainteresirani morebitne dodatne pripombe gle-
de konkretnih stališč na pripombe in predloge, podane v času 
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN za odlagališče 
NSRAO na lokaciji Vrbina, v roku desetih dni (šteto od javne 
predstavitve 12. februarja, torej najkasneje do 22. febru-
arja) posredujejo na elektronski naslov: ana.vidmar@gov.si 
ali gp.mop@gov.si. Stališča bodo nato objavljena na splet-
nih straneh MOP http://www.mop.gov.si/. 

Udeleženci so po predstavitvi ključnih ugotovitev neodvisne 
recenzije ter stališč do pripomb in predlogov zastavljali vpra-
šanja in razpravljali predvsem glede:
• dostopnosti posameznih dokumentov javnosti (prek spleta in 

tajništva Lokalnega partnerstva v Krškem),
• ugotavljanja družbene sprejemljivosti odlagališča,
• načina upoštevanja pripomb recenzentov oziroma njihovega 

vključevanja v uradne dokumente v nadaljevanju postopka,
• kapacitete odlagališča in količine odloženih NSRAO,
• drugih podrobnosti v zvezi z vsebino in obliko stališč do pri-

pomb in predlogov.

MOP pred objavo predstavil stališča 
do pripomb in predlogov na javno 
razgrnjeni dopolnjeni osnutek DPN

Neodvisna recenzija treh variant odlagališča NSRAO

Neodvisni strokovnjaki so vkopane silose (varianta B) z vidika varnosti in 
dolgoročne funkcionalnosti potrdili kot najustreznejšo rešitev

Ocena ustreznosti izbora variante – zaključno stališče 
recenzentov:

»Ocenjujemo, da je bil za odločanje pripravljen ustrezen 
nabor variant in izbrana najustreznejša. Izbrana varianta B 
je po našem večinskem mnenju na dani lokaciji najprimer-
nejša in v celoti izpolnjuje zahteve za odlagališče NSRAO. 
Do tega zaključka nas je vodil predvsem študij dolgoroč-
ne funkcionalnosti in varnosti odlagališča. Torej smo tema 
dvema kriterijema dali največjo težo. /.../ 

Gradnjo infrastrukture in objektov za predelavo ocenjuje-
mo kot neproblematično. Tehnologija predelave je ustre-
zno načrtovana in zagotavlja varnost. Gradnja silosov in 
zabojnikov je sicer nekoliko bolj zahtevna, vendar še ve-
dno ne presega kompleksnosti del, ki smo jih v Sloveniji 
že uspešno izvedli. Ocenjujemo, da sta ključnega pomena 
kvalitetna izdelava zabojnikov in predpisano zgoščevanje 
zasipnega materiala. Oboje se lahko zagotavlja z ustreznim 
nadzorom in preizkusi.

Lokalnemu partnerstvu predlagamo, da poda soglasje k va-
rianti B za gradnjo odlagališča nizkih in srednje radioak-
tivnih odpadkov.«

Javne predstavitve so se udeležili občinski svetniki in 
člani lokalnega partnerstva.

tloris odlagalnega silosa s prostornino cca. 17.500 m3

prereZ odlagalnega silosa 

NSRAO - neto odpadki (cca. 4.700 m3)
NSRAO v betonskem zabojniku - bruto odpadki
(700 zabojnikov = cca. 13.500 m3)

praznine (cca. 4.000 m3)
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V recenzijskem postopku je 
sodelovalo sedem priznanih 
slovenskih in tujih strokov-
njakov. Ali in kako je zago-
tovljena njihova neodvi-
snost?
»Na osnovi dogovora za pri-
pravo naloge mi je bila dana 
možnost, da si sodelavce iz-
berem sam po lastni preso-
ji. Da bi zagotovil popolno 
neodvisnost poročevalcev, 
sem pri sestavi skupine za-
sledoval dva cilja. Prvič, iz-
ključil sem vse strokovnjake, 
ki so pri pripravi dokumen-
tacije že sodelovali ali so 
bili konzultirani; seznam mi 
je posredoval ARAO. Dru-
gič, v skupino sem povabil 
samo strokovnjake z nespor-
nim osebnim, akademskim in 
strokovnim ugledom, za ka-
tere sem prepričan, da so 
svojo nalogo opravili korek-
tno in na najvišji možni stro-
kovni ravni.«

Po kakšnih kriterijih ste 
opredelili ključna področja 
recenzije: potresna var-
nost, vode, gradbena izve-
dljivost, sevalna varnost, 
okoljski segment in druž-
bena sprejemljivost?
»Kar se tehniškega dela tiče, 
sem zasledoval cilj, da v sku-
pini sodelujejo strokovnjaki 
tistih specialnosti, ki so po-
trebni za oceno varnosti in 
zanesljivosti objektov, pred-
videnih v zasnovi odlagališča. 
Ocenil sem, da so trije ključ-
ni elementi, ki morajo biti 
pri varnostni analizi upošte-
vani: seizmika, podzemne in 
poplavne vode ter sevanje. 
Zaradi zahtevnosti gradnje, 
posebej še obeh podzemnih 
variant, sem bil mnenja, 
da potrebujemo poleg oce-
ne gradbene izvedljivosti še 
posebno geomehansko oce-
no. Tako je bil tehniški del 
skupine tudi oblikovan. Ker 
pa sem se zavedal možno-
sti, da strogo tehniško obli-
kovano mnenje o varnosti in 
zanesljivosti posameznih va-
riant odlagališča v širši jav-
nosti ne bi bilo v celoti ra-
zumljeno, sem predlagal, 
da dodamo še dve področji: 
oceno okoljske in družbene 
sprejemljivosti. Od strokov-
njakov, ki sta obdelala ome-
njeni področji, sem pričako-
val predvsem napotke, kje 
morda tehniki gledamo pre-
ozko in kako zaključke na 

Prof. dr. Andrej Umek, vodja recenzijske skupine:

»Lokalnemu partnerstvu predlagamo, da poda 
soglasje k varianti B za gradnjo odlagališča NSRAO«

razumljiv način predstavi-
ti tudi tehniško neizobraže-
ni javnosti.«

Okoljski segment in družbo-
slovni vidik oziroma druž-
bena sprejemljivost sta 
združena v enem poročilu 
oziroma neodvisni recenzi-
ji. Je bilo tako mišljeno že 
od začetka ali je do spre-
membe (združitve podro-
čij) prišlo kasneje in zakaj?
»Predvideli smo pripravo 
dveh ločenih poročil za ob-
delavo okoljskih in družbe-
nih posledic izgradnje odla-
gališča. Vendar sta omenjeni 
področji med recenziranjem 
dobili skupno jedro, to je 
vzpostavitev razumevanja 
in zaupanja v širši javnosti 
do tehniško napisanih poro-
čil ostalih petih področij. Pri 
teh je bila namreč naša na-
mera, da so pisana predvsem 
za strokovno javnost, saj je 
tako laže ohranjati inženir-
sko ekzaktnost in objektiv-
nost. Tako zapisana dejstva, 
soglasja ali zadržke pa je se-
veda težko predstaviti ne-
tehniški, laični javnosti. Da 
bi napravili poročilo čim bolj 
razumljivo tudi širši javnosti, 
smo oba ‘družboslovna’ dela 
združili v enotno poročilo. 
Nenazadnje pa menim, da je 
ta odločitev še toliko bolj na 
mestu, ker sem sam pripravil 
povzetek vseh recenzentskih 
poročil, ki naj bi služil kot 
osnovni dokument za javno 
razpravo in odločanje, zato 
je tudi ta nujno bolj tehni-
ško obarvan.«

Preidiva na nekatere za-
nimive ugotovitve iz po-
sameznih poročil. Na pri-
mer prof. dr. Zojer v svoji 
recenziji s področja hidro-
logije in podzemnih voda 
ugotavlja, da »/.../ so pod-
zemni silosi najprimernej-
ša varianta za odlaganje 
NSRAO, vendar je potreb-
no posvetiti posebno pozor-
nost preprečitvi migracije 
podzemne vode od bližnjih 
hidrogeoloških enot. Podat-
ki na samem mestu odlaga-
lišča ne zadoščajo za zane-
sljivo oceno situacije, zato 
priporočamo, da se pred 
končno izdelavo izvedbenih 
projektov ti podatki dopol-
nijo.« Kaj to pomeni, kako 
bi komentirali njegovo ugo-
tovitev?

»Prof. dr. Zojer opozarja, da 
o gibanju podzemne vode na 
sami lokaciji odlagalnih ce-
lic še ne vemo dovolj. Gre za 
področje, ki bo z dodatnimi 
meritvami natančneje razi-
skano med pripravo dokonč-
ne gradbene dokumentaci-

je. Pri tem je treba poudariti 
dvoje. Prvič, ne glede na to, 
kakšen je podzemni tok, je 
možno z dodatnimi ukrepi s 
tehnologijo, ki jo predlaga-
jo pripravljavci idejne zasno-
ve, podzemne silose zgraditi 
varno in funkcionalno. Seve-
da pa je treba za te dodatne 
ukrepe z meritvami natanč-
neje poznati gibanje pod-
talnice. Druga zadeva pa je 
naslednja: če bodo pripra-
vljavci izvedbenih projek-
tov sledili priporočilu recen-
zijske skupine in uporabili 
tehnologijo zamrzovanja pri 
gradnji podzemnih silosov, je 
gibanje podtalnice manj, če-
prav še vedno pomembno.”

V zaključnem poročilu ste 
podprli izbor variante B 
kot najugodnejše. Zapisa-
li ste, da »/.../ izpolnjuje 
pogoj zadosti dolge funk-
cionalnosti, ki je po našem 
mnenju kriterij najvišjega 
pomena pri gradnji odla-
gališč NSRAO.« Bi lahko na 
poljuden način razložili, kaj 
pomeni oziroma zajema ta 
kriterij ‘zadosti dolge funk-
cionalnosti’?

»Če vse tri variante (gre za 
variante B - podzemni silo-
si, D - podzemni rovi in E - 
površinsko odlagališče, op. 
a.) presojamo za obdobje 
50 let, ki je primerljivo z 
obdobjem trajanja drugih 
gradbenih objektov, ugoto-
vimo, da izkazujejo zahte-
vano varnost, funkcionalnost 
in zanesljivost. Zato smo se 
v recenziji osredotočili na 
daljše obdobje, ki s predpi-
si ni pokrito v celoti. Ocenili 
smo, da je to kritično obdo-
bje od 50 let naprej do pri-
bližno 300 let. Ker na osno-
vi izkušenj le malo vemo o 
tako dolgoročnem obnašanju 
gradbenih objektov, sem se 
pri oblikovanju skupine od-
ločil za eminentne strokov-
njake, ki so na osnovi lastnih 
in tujih raziskav sposobni po-
dati mnenje o varnosti in za-
nesljivosti objektov tudi ta-
krat, ko se ne morejo v celoti 
opreti na predpise. 
Drugi kriterij, ki si ga je 
skupina postavila, pa je 

minimalna obremenitev 
konstrukcije odlagalnih cel-
ic. Temu kriteriju se najbolj 
približa varianta B. Obre-
menitev silosov doseže svo-
jo maksimalno vrednost ob 
začetku polnitve objekta 
in se nato ob premišljenem 

odlaganju in polnjenju 
nenehno zmanjšuje. Po zapr-
tju je obremenitev sten silo-
sa minimalna in se še nadalje 
zmanjšuje. Lastnost je ohra-
njena tudi ob eventuelnih 
potresnih in poplavnih obre-
menitvah. Tako ugodnega ča-
sovnega poteka obremenitev 
nima noben drug tip odlagal-
nih celic.«

Nasprotno pa prof. dr. Suha-
dolc, ki je pripravil recen-
zijo s področja potresnega 
inženirstva, v svoji anali-
zi priporoča varianto D, to-
rej podzemne rove. To svoje 
priporočilo utemeljuje pred-
vsem z dejstvom, da imamo 
s tem tipom odlagališča bi-
stveno več in to dobrih iz-
kušenj. Varianta B ima po 
njegovem mnenju sicer do-
ločene primerjalne predno-
sti, vendar naj ne bi bila do-
volj preizkušena. Kako bi to 
komentirali?
»Mnenje kolega Suhadolca 
izredno spoštujem. Pri oce-
ni izbora variant smo bili 
kot skupina dejansko razpe-
ti med dve možnosti. Prva je 
bila izbrati in priporočiti va-
rianto, s katero ima stroka v 
svetovnem merilu največ do-
brih izkušenj. Prof. Suhadol-
cu se zdi ta pristop najustre-
znejši. Večinsko mnenje pa 
je, da je bolj smiselno izbra-
ti varianto, ki glede na lokal-
ne geomehanske, seizmične, 
poplavne in druge značilno-
sti, izkazuje prednosti, te v 
celoti izkoristiti, pomanjka-
nje izkušenj pa nadomestiti 
z dobrim inženirskim delom. 
Pomemben dejavnik pri tej 
odločitvi je bil nedvomno že 

omenjeni dejavnik dolgoroč-
ne funkcionalnosti.«

Izbrano varianto ste oce-
njevali v treh časovnih ob-
dobjih, in sicer med gra-
dnjo, med polnjenjem in po 
zaprtju. So glede na časov-
na obdobja bistvene razli-
ke glede ustreznosti posa-
meznih variant, predvsem 
pa predlagane variante B?
»Med gradnjo in polnjenjem 
med obravnavanimi varian-
tami ni bistvenih razlik, ra-
zen cenovnih. Kot je v poro-
čilu omenjeno, smo dejavnik 
cene pri izboru variante iz-
ključili kot nebistven. Po 
zaprtju pa so po mnenju 
skupine med posameznimi 
variantami bistvene razlike. 
V konstruktivnih elemen-
tih variante B se po zaprtju 
pojavljajo bistveno manj-
še obremenitve kot so bile 
ob začetku polnjenja. Obre-
menitve v elementih vari-
ante D so med polnjenjem 
in po njem nekako konstan-
tne, medtem ko so obreme-
nitve variante E največje 
ravno ob zaključku polnje-
nja. Prednost obeh podze-
mnih variant je tudi v tem, 
da bi ju bilo možno brez pre-
velikih težav prilagoditi viš-

jim poplavnim vodam, če bi 
to zahtevale podnebne spre-
membe. S tega zornega kota 
je varianta E najmanj prila-
godljiva.«

V prvem od navedenih ča-
sovnih obdobij, to je med 
gradnjo odlagališča NSRAO, 
ste analizirali ustreznost 
variant tudi po štirih tipih 
objektov, in sicer: infra-
strukturni objekti, objek-
ti za predelavo NSRAO, za-
bojniki in silosi. Prihaja 
do kakšnih razlik pri oce-
ni ustreznosti variant glede 
na omenjene tipe objektov?
»Analiza po teh štirih ti-
pih objektov je bila nujna, 
ker se zahteve, ki jih mo-
ramo postaviti na vsakega 
od teh štirih tipov objektov, 
med seboj razlikujejo. Infra-
strukturni objekti so običaj-

Pri recenziji dokumentacije je sodelovalo sedem priznanih domačih in tujih strokovnja-
kov z različnih področij:

Področje recenzije Strokovnjak Organizacija

Gradbeni del Prof. dr. Andrej Umek Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo

Geotehnika/
geomehanika Prof. dr. Stephan Semprich Tehniška univerza, Graz (Avstrija)

Hidrologija in 
podzemne vode Prof. dr. Hans Zojer Tehniška univerza, Graz (Avstrija)

Sevalna varnost Mag. Matjaž Koželj Institut Jozef Stefan

Potresno inženirstvo Prof. dr. Peter Suhadolc Univerza v Trstu (Italija)

Okolje Prof. dr. Dušan Plut Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Družboslovni vidiki Prof. dr. Ana Vovk Korže Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

ni gradbeni objekti. Objekti 
za predelavo NSRAO so kon-
strukcije z zelo omejenim 
rokom zahtevane funkcio-
nalnosti, to je do razgradnje 
NEK. Na podlagi predpisov 
jih je mogoče varno in funk-
cionalno zgraditi. Za presojo 
njihove varnosti in zaneslji-
vosti je kritična ustreznost 
tehnološkega postopka. Za-
bojniki in silosi so objekti, 
pri katerih mora biti zago-
tovljena dolgoročna funkci-
onalnost do 300 let. Pri tem 
pa so zabojniki izdelek ciklič-
nega proizvodnega procesa, 
možno jih je predhodno te-
stirati in izboljševati. Mnenja 
smo, da se v to splača vlo-
žiti določena sredstva in na-
por. Gradnja silosov je en-
kratni postopek, ki kasnejše 
popravke dopušča le v manjši 
meri. Temu dejstvu je treba 
prilagoditi načrtovanje in za-
gotavljanje kakovosti.«

Kako na splošno ocenjuje-
te celoten recenzijski pro-
jekt? Se je v čem razlikoval 
od drugih podobnih postop-
kov, pri katereh ste v prete-
klosti že sodelovali?
»Recenzijski projekt odlaga-
lišča NSRAO Vrbina Krško je 
potekal precej drugače od 

drugih tovrstnih projektov. 
Na eni strani je bila projek-
tna naloga zelo jasno defi-
nirana: presoja o primerno-
sti treh variant na vnaprej 
izbrani lokaciji. To nam je 
omogočilo jasno fokusiranje 
na strokovna vprašanja. Na 
drugi strani pa je recenzija 
posegla v vprašanja, kjer v 
stroki ne obstajajo predpi-
si in smernice. Kot osrednje 
vprašanje se je pokazalo 
vprašanje dolgoročne funk-
cionalnosti odlagališča. Ta 
problem razumemo kot do-
brodošel izziv, ki vsekakor 
presega inženirsko rutino. 
Vsi v skupini smo zadovoljni, 
da smo imeli priložnost so-
delovati pri tako enkratnem 
inženirskem projektu. Sode-
lovanje z naročnikom, sode-
lavci in ARAO ocenjujem kot 
dobro in korektno.«

Strokovnjaki so recenzirali celotno dokumentacijo, ki je 
bila razgrnjena v času javne razgrnitve dopolnjenega osnut-
ka DPN za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem, 
vključno z naslednjimi strokovnimi podlagami:  
• Dopolnjen osnutek DPN za odlagališče NSRAO na lokaciji 

Vrbina v občini Krško,
• Okoljsko poročilo, 
• Študija variant za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina 

v občini Krško, 
• Posebna varnostna analiza za umestitev odlagališča 

NSRAO, lokacija Vrbina v občini Krško, 
• Idejna zasnova odlagališča nizko in srednje radioaktivnih 

odpadkov Vrbina, 
• Seizmološka analiza lokacije, 
• elaborat Regulativa s področja potresne gradnje in 
• študija Priporočila za seizmične obremenitve pripovršin-

skega odlagališča NSRAO Vrbina.

Tako se glasi zaključek neodvisne recenzije, ki jo 
je vodil prof. dr. Andrej Umek s Fakultete za grad-
beništvo Univerze v Mariboru. Z njim smo se za 
Posavski obzornik pogovarjali predvsem o ključnih 
ugotovitvah recenzije, pa tudi nasploh o poteku 
priprave neodvisne recenzije.

Prof. dr. Andrej Umek

Predvidene količine odlaganja nizko  
in srednje radioaktivnih odpadkov

Državni prostorski načrt za odlagališče predvideva odla-
ganje 9.400 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 
Za odložitev navedene količine NSRAO zadoščata dva od-
lagalna silosa, pri čemer prostornina enega silosa znaša 
17.500 m3, sprejme pa lahko 700 odlagalnih zabojnikov s 
skupno prostornino 13.500 m3. Ostanek 4.000 m3 so pra-
znine med odlagalnimi zabojniki ter med zabojniki in ste-
nami silosa, ki bodo zapolnjene s polnilnim materialom. 
Bruto količina NSRAO enega silosa (13.500 m3) je neto ko-
ličina odpadkov (4.700 m3), vključno z odlagalnimi zaboj-
niki, v katere so vloženi.
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»Ta praznik nas spominja na 
razburkane tokove zgodovine, 
v katerih nismo utonili, ampak 
obstali in preživeli,« je nago-
voril zbrane predsednik Sve-
ta KS Vlado Grahovac, ki je v 
nadaljevanju v svojem govoru 
izpostavil številne pridobitve 
v kraju v minulem letu, med 
drugim urejanje infrastruktu-
re v hribovitih predelih, uredi-

tev kolonije, javne razsvetlja-
ve in postavitev nadstrešnic na 
avtobusnih postajališčih, hkra-
ti pa je tudi najavil projekte, 
ki jih bodo začeli izvajati v le-
tošnjem letu. Med večjimi so 
ureditev ceste Senovo - Dov-
ško, atletskega stadiona, izgra-
dnja mostov na cesti Dovško 
- Bohor, avtobusnega obrača-
lišča in ostale rekonstrukcije 
cestnih odsekov in pohodnih 
površin proti območju nove 
kolonije. 

Ob predsedniku KS in župa-
nu Francu Bogoviču, ki je ob 
tej priložnosti poudaril dobro 
in tvorno sodelovanje Občine 
in KS ter čestital krajanom ob 
njihovem prazniku, je zbrane 
na krajevni slovesnosti v Domu 
XIV. divizije, ki so jo združili s 
slovenskim kulturnim prazni-
kom, nagovoril tudi dolgoletni 
domači kulturni delavec Boris 
Pšeničnik. Slednji se je nave-
zal na kulturni utrip v kraju 
tekom desetletij, ki je doži-

Senovo ni potonilo, Senovo 
je preživelo...
SENOVO - S slovesnim kulturnim program so krajanke in krajani Krajevne skupnosti Senovo 6. februarja po-
častili krajevni praznik, ki ga obeležujejo v spomin na dogodke v noči z 9. na 10. februar leta 1944, ko je 
XIV. divizija v kraju napadla nemško postojanko in dodobra uničila naprave v tamkajšnjem rudniku. 

vljal tako vzpone kot padce, 
a preživel na račun številnih 
zagnanih in predanih kultur-
nih ustvarjalcev DKD Svoboda 
Senovo, kakor tudi hvaležne-
ga in zvestega domačega ob-
činstva vse do današnjih dni. 
»Na svoji prehojeni življenj-
ski poti pa sem spoznal, da ni-
koli ni dobro, če je človek či-
sto v celoti sam s seboj in z 

okoliščinami. Spremembe so 
gibalo razvoja, zato tudi jaz 
želim, da bi naše kulturno dru-
štvo še naprej gojilo vsa po-
dročja umetnosti. Koristno bi 
bilo, da bi našli sorodna izho-
dišča za skupne cilje in z mla-
dim društvom Karbid v kraju 
skupno izpeljali kakšen večji 
projekt,« je dejal Pšeničnik, 
ki je svoj govor zaključil z mi-
slijo, da bi bilo smiselno v kra-
ju urediti muzej, ki bi obisko-
valcem in bodočim rodovom 
izpričeval razvoj senovske do-
line, bogato tehniško in kul-
turno zgodovino. 

Kulturni program z naslo-
vom Je v dolin’ci prijetni 
ljubi naš dom? so po scena-
riju Bože Ojsteršek izvedli 
domači kulturni ustvarjal-
ci, člani gledališke skupine, 
pihalnega orkestra, pevke 
zbora Društva upokojencev 
Senovo, glasbena zasedba 
Splash The Toilet z gosti ter 
učenci tamkajšnje šole, ob 

zaključku slovesnosti pa sta 
predsednik in podpredsednik 
KS Senovo, Vlado Grahovac 
in Tone Petrovič, podelila 
še krajevna priznanja. Pre-
jeli so jih: Ivan Hercigonja, 
Ivan Šturbej, Ladislav Cer-
jak in Ansambel Brodniki; 
priznanja z znakom KS: Mil-
ko Harapin, Meta Antonija 
Habicht, Hinko Uršič in Vid 
Omerzu, priznanje z velikim 
znakom KS pa Slavica Šever-

kar in Janez Ceglar. Sicer pa 
so krajevno praznovanje Se-
novčani obeležili še z neka-
terimi tradicionalnimi prire-
ditvami, s pohodom po poteh 
XIV. divizije, z memorialnim 
hitropoteznim šahovskim 
turnirjem, s humanitarnim 
turnirjem v malem nogome-
tu in 15. februarja še z dne-
vom odprtih vrat na strelišču 
v Zaklu. 
 Bojana Mavsar

Predsednik KS Senovo Vlado Grahovac, prejemnik 
priznanja z velikim znakom KS Janez Ceglar, 
podpredsednik KD Anton Petrovič in dobitnica priznanja 
z velikim znakom KS Slavica Šerverkar

Udeleženci tradicionalnega pohoda po poteh 14. divizije

GORA - V obnovljeni dvorani gasilskega doma na Gori so čla-
ni Krajevne skupnosti in Kulturnega društva sv. Lovrenc Gora 
7. februarja prvič pripravili proslavo v počastitev slovenske-

ga kulturnega praznika. V programu so sodelovali člani do-
mačega društva Marija Pompe, Melita Jalovec in Simon Ke-
rin, kot gostje pa Trio Planike in Vidka Kuselj iz Kulturnega 
društva Grič Krško ter fantovska pevska skupina Lavrencij z 
Rake. Občinstvo je kot slavnostni govornik pozdravil župan 
Franc Bogovič, v imenu Krajevne skupnosti Gora pa Lojze 
Kerin. Pestremu programu je sledilo prijateljsko druženje 
ob glasbi in domačih dobrotah.
 A.M., foto. B. Moškon

Proslava na Gori

Fantovska pevska skupina Lavrencij

Program je bil letos še po-
sebej bogat, saj je ravno v 
počastitev kulturnemu pra-
zniku, v poklon in zahvalo 
očetu slovenske besede Pri-
možu Trubarju, luč zagleda-
la prva monografija Radeč. 
Slavnostni govornik na pro-
slavi je bil dr. Emil Rojc, 
urednik monografije. V kul-
turnem programu so poleg že 
omenjenih glasbenih gostij z 
recitali Prešernovih pesmi so-
delovale članice Gledališkega 
društva Radeče ter eden naj-
vidnejših slovenskih rogistov, 
g. Boštjan Lipovšek. 

Ob tej priložnosti Občinski 
svet Občine Radeče vsako 
leto podeli najvišje občinsko 
priznanje na področju kultu-
re, Priznanje Ivana Pešca. 
Letos ga je iz rok radeške-

Osrednja proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku

ga župana, g. Matjaža Hana 
prejel dolgoletni dirigent 
Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev in idejni vod-
ja projekta mažoret v Rade-
čah, g. Jože Rus. V obrazlo-
žitvi je bilo zapisano, da je 
g. Jože Rus prav gotovo eden 
izmed vodilnih kulturnikov v 
Radečah ter med najbolj za-
služnimi za širšo prepoznav-
nost Radeč. Z dirigentsko pa-
lico v njegovih rokah vsaka 
godba zažari v svoji najbolj-
ši luči, saj ji g. Rus vlije svo-
jo ljubezen do glasbe. 

Čudovit večer, prežet s po-
ezijo in odlično glasbo se 
je zaključil v domu PORP s 
predstavitvijo monografi-
je in prijetnim klepetom z 
ustvarjalci in gosti.
 M. S.

Prejemnik priznanja Ivana 
Pešca za leto 2009, g. 
Jože Rus

Dne 19.1.2009 je Občina Ra-
deče v prostorih Občine Ra-
deče organizirala delovni po-
svet na temo vračila vlaganj 
v javno telekomunikacijsko 
omrežje v Občini Radeče.

Na posvetu so bili prisotni 
predstavniki Gradbenih od-
borov za izgradnjo TK linije 
na območju Občine Radeče, 
predsedniki KS in predstav-
nica Državnega pravobranil-
stva RS, pristojna za reše-
vanje zahtevkov iz območja 

Vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje 

Občine Radeče, ga. Mojca 
Vidrih. Delovni posvet je 
bil organiziran z namenom, 
da se ponovno pregleda  vsa 
zbrana dokumentacija, ki je 
bila skupaj z zahtevki pre-
ko Krajevne skupnosti Ra-
deče, Jagnjenica, Svibno 
in Vrhovo vložena na Držav-
no pravobranilstvo RS. Ga. 
Mojca Vidrih je vsem priso-
tnim predstavila način izra-
čuna pripadajočega zneska 
vračila vlaganj, kot ga dolo-
ča Zakon o vračanju vlaganj 

v javno telekomunikacijsko 
omrežje in Pravilnik o po-
datkih za ugotavljanje viši-
ne vračila vlaganj v javno te-
lekomunikacijsko omrežje. 

Predstavniki Gradbenih odbo-
rov so dodatno pojasnili po-
tek in obseg vlaganj pri iz-
gradnji telekomunikacijskega 
omrežja na posameznem ob-
močju. Največji problem iz-
računa pripadajočega zneska 
vračila vlaganj predstavljata 
zahtevka, vložena za obmo-
čje Dobrave in Vrhovega. Vlo-
žena dokumentacija pri teh 
zahtevkih je namreč pomanj-
kljiva, saj manjkajo osnovne 
pogodbe in predračuni.

Državno pravobranilstvo RS 
bo glede zahtevkov odločilo 
oz. pripravilo predloge po-
ravnav predvidoma do me-
seca marca 2009. Vsi upra-
vičenci za vračilo vlaganj v 
javno telekomunikacijsko 
omrežje bodo o odločitvi Dr-
žavnega pravobranilstva RS 
oz. o sklenjenih poravnavah 
obveščeni na krajevno običa-
jen način in osebno po pošti.

Z Zdravljico v izvedbi odlične vokalistke Nuške Drašček, ki jo je na klavirju spremljala 
Nina Mole, dobitnica Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani, se je 6. februarja v Domu 
kulture v Radečah pričela osrednja proslava ob kulturnem prazniku. 

RAKA - Turistično društvo Lovrenc Raka je ob slovenskem kul-
turnem prazniku tudi letos organiziralo tradicionalni koncert 
v farni cerkvi sv. Lovrenca na Raki. 8. februarja je obiskoval-
ce navdušil nastop Primorskega akademskega zbora Vinko Vo-
dopivec (na fotografiji), ki so ga leta 1953 ustanovili takratni 

primorski študentje v Ljubljani, katere je družila skupna že-
lja po petju in zabavi. Zboru so nadeli ime po enem najve-
čjih slovenskih cerkvenih in posvetnih skladateljev, Vinku Vo-
dopivcu. Danes so Vodopivci priznan in uveljavljen zbor, tako 
na državnem kot na mednarodnem nivoju. Redno se udele-
žujejo raznih tekmovanj in revij. Kvaliteto zborovskega pe-
tja ohranjajo na visoki ravni, kljub temu, da so študentski 
zbor, kar pomeni, da se vsako leto zamenja skoraj četrtina 
pevcev. Člani turističnega društva Lovrenc Raka si želijo, da 
bi v domačem kraju priredili še več podobnih nastopov in že 
razmišljajo o načrtih za prihodnje leto.

Koncert na Raki

PODBOČJE – Ob kulturnem prazniku sta v Podbočju letos po-
tekali kar dve prireditvi. Na predvečer praznika so Koledni-
ki iz Bušeče vasi pripravili že osmo po vrsti srečanje ljudskih 
pevcev in godcev z naslovom „Zapojmo čisto po domače“. 

Poleg gostiteljev so pred polno dvorano podboškega kultur-
nega doma nastopili še ljudski pevci iz Tepanja, harmonikarji 
Planinski orli, ljudski pevci Kapelski pubje, pevci iz Škocjana, 
Katarinski fantje iz Trbovelj ter skupina Mariachi iz Dobove. 
Prav na kulturni praznik pa so proslavo pripravili ustvarjal-
ci iz Kulturnega društva Stane Kerin Podbočje. Dober ducat 
nastopajočih se je predstavilo v svojih najljubših recitator-
skih, pevskih, igralskih in plesnih vlogah.  P.P.

Za praznik kar dve prireditvi

Ustvarjalci iz vrst KD Stane Kerin Podbočje

Kultura v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Proračun občine 
povečan za 99%

Spoštovane občanke in občani, 
bralci Obzornika 

V primerjavi z letom 2005 smo uspeli proračun občine povečati kar za 
99% oziroma skoraj za dvakrat. Povečanje gre na račun investicij, ki so 
od leta 2005 porastle za 710%. Pri tem je pomembno omeniti, da je tekoči 
del proračuna, ki pokriva redne naloge občine in vključuje tudi stroške 
zaposlenih, ostajal skozi celotno obdobje skoraj nespremenjen.  

Prvič v zgodovini samostojne 
Republike Slovenije je Občinski 

svet Občine Brežice sprejel proračun 
pred novim letom. To je prav gotovo 
pokazatelj dobrega proračuna, ki je s 
svojo strukturo zajel zaznane potre-
be celotne občine. Občinski svet je s 
takšno odločitvijo omogočil čim večje 
črpanje predvidenih sredstev in podal 
pogoje za izvajanje številnih proračun-
skih projektov.

Tudi letos je proračun močno inves-
ticijsko naravnan, saj predstavljajo 

investicije več kot dobro polovico nje-
govega obsega. K temu so pripomogla 
evropska sredstva, ki jih je do sedaj, v 
okviru razpoložljive prioritete razvoja 
regije, občina črpala v celoti. Uspešni 
smo bili tudi s prijavo specifi čnih pro-
jektov na širše odprtih razpisih. 

Le s pomočjo teh sredstev lahko obči-
na načrtuje in izvaja istočasno večje 

investicijske projekte. V občino nam je 
uspelo pritegniti k številnim investici-
jam tudi državo. Vemo, da bo to sode-
lovanje v prihodnjih letih z načrtovano 
investicijo v HE Brežice, še tesnejše. 

S pomočjo načrtovanja krajevnih 
skupnosti smo velik del proračuna 

usmerili v uravnotežen razvoj infra-
strukture na podeželje izven mesta. 

Občina Brežice še vedno vidi v kra-
jevnih skupnostih pomembne razvoj-
ne partnerje, kar izkazuje z visokim 
deležem neposrednih sredstev, ki jim 
ga namenja skozi proračun.

Proračunsko leto 2009 bo zaznamo-
vano s pripravo novih prostorskih 

planov občine. Proračun vključuje 
velik obseg dela, namenjenega pripravi 
potrebne projektne dokumentacije 
in izvedbi pripravljalnih del, ki so 
predpogoj za začetek gradbenih del na 
številnih projektih, ki jih snujemo v 
prihodnje.  

Pri oblikovanju proračuna nismo 
pozabili na močno delovanje dru-

štev na različnih področjih, poskušali 
pa smo najti tudi odgovore na najpo-
gostejše izražene potrebe posamezne 
občanke in občana. 

Proračun občine Brežice sledi že 
nekaj let trajajoči trend rasti. Dobro 

načrtovanje je bilo v lanskem letu 
potrjeno z izredno veliko realizacijo. 
Tudi letos proračuna nismo umetno 
povečevali z načrtovanjem projektov, 
ki bi jih konec leta izločali. Zastavili 
smo ga realno in ga bomo kot takšnega 
tudi izvajali. Dokaz tega so gotovo že v 
januarju pridobljena dodatna evropska 
sredstva v višini 1 mio. € za projekt 
Mladinskega kulturnega centra. 

Verjamemo, da boste v njem pre-
poznali odgovor na svoje potrebe. 

Delo, ki ga opravljamo, je namenjeno 
vsaki občanki in občanu kot obiskoval-
cem občine. Zato smo vedno pripra-
vljeni prisluhniti konstruktivni kritiki 
in novim predlogom. 

Načrtujmo, gradimo in 
razvijajmo skupaj za občino 

ljudi, občino Brežice!

Ivan MOLAN

2005 2006 2007 2008 2009

investicije 2.225.008 € 5.906.289 € 6.728.252 € 15.050.431 € 15.793.281 €

tekoči del 13.065.494 € 13.003.530 € 13.295.145 € 14.054.645 € 14.650.471 €

obseg 
proračuna

15.290.502€ 18.909.819 € 20.023.397 € 29.105.076 € 30.443.752 €

Pregled porasta proračuna na račun povečanega obsega investicij v letih 2005 do 2009.

Kaj je proračun
in kako nastaja?

POSTOPEK NASTAJANJA 
PRORAČUNA:
1. Priprava predloga proračuna z 

upoštevanjem:
zakonskih obveznosti občine• 
projektov, načrtovanih v občinski • 
upravi
predlogov krajevnih skupnosti in • 
javnih zavodov

2. Predstavitev predloga proračuna 
– Župan predstavi predlog proračuna 
Občinskemu svetu. 

3. Javna razprava na predlog 
proračuna daje možnost podajanja 
pisnih pobud s strani:

občinskega sveta in njegovih • 
odborov
svetov krajevnih skupnosti• 
vse ostale zainteresirane javnosti• 

4. Umeščanje prispelih pobud 
z upoštevanjem prioritet in 
razpoložljivih sredstev.

5. Obravnava in sprejem 
dopolnjenega predloga proračuna na 
občinskem svetu.

Proračun je temeljni izvedbeni dokument občine. Skozi pregled 
prihodkov in odhodkov zajema letno načrtovanje. V delu 
načrta razvojnih programov prikazuje začrtan razvoj občine 
in zastavljene investicijske projekte v naslednjih štirih letih.

VIŠINA PRORAČUNA

LETO

Izziv pri oblikovanju 
proračuna je uskladiti 
in čim bolj enakomerno 
razdeliti sredstva:

na • podeželje in mesto
med • programske vsebine 
in investicijska sredstva
na • razvoj novih projektov 
in pokrivanje tekočih 
potreb in investicij
med • gospodarstvo in 
kmetijstvo ter društveno 
življenje

90% svetnikov 
Občinskega sveta 

Občine Brežice 
je glasovalo ZA 

proračun 2009.
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Občina Brežice uspešna 
pri pridobivanju 
evropskih sredstev

Evropska sredstva bodo v letu 2009 namenjena za projekte:

Ureditev starega mestnega jedra• 
Sekundarna kanalizacija Dobova• 
Mladinsk• i hotel Brežice
Mladinski kulturni center Brežice• 
Čistilna naprava in seku• ndarno omrežje Globoko 
Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina • 
Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Brežice• 

Za izvedbo 
projektov v občino 
že 13.097.697,17 € 

evropskih sredstev.

Proračun podkrepljen 
z dodatnimi sredstvi in 
investicijami države

Občina Brežice si prizadeva 
poleg evropskih sredstev 

pridobiti tudi čim večji 
priliv sredstev neposredno 

iz državnega proračuna, 
predvsem na podlagi 
zmanjševanja vpliva 

negativnih učinkov ob 
investicijah države v okolje. 

TAKO SMO ZAGOTOVILI 
MED REDNIMI LETNIMI 
PRIHODKI:

sredstva Ministrstva za obrambo za • 
urejanje infrastrukture v krajevnih 
skupnostih ob letališču Cerklje ob Krki
nadomestilo zaradi omejene rabe • 
prostora na območju jedrskega objekta

DODATNI REDNI LETNI 
PRILIV OBČINE IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
V VIŠINI 1,7 mio €:

600.000 €/letno od Ministrstva za • 
obrambo ob ureditvi Letališča Cerklje 
ob Krki
cca. 1,1 mio €/letno od Ministrstva • 
za okolje in prostor zaradi bližine 
NEK in odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov ter raziskave; 
na podlagi uspešno spremenjene 
uredbe bo Občina Brežice prejemala 
po sprejemu lokacije predvidoma 60% 
več sredstev

Poleg neposrednih prilivov državnih 
sredstev v občinski proračun pa 
si Občina vseskozi prizadeva za 
izvedbo investicij države v občini 
na področjih, ki so v celoti v njeni 

Investicijski del proračuna je večji od 
lanskega in predstavlja več kot polovico 

celotnega obsega. Največji delež 
investicij je namenjen realizaciji 
predlogov krajevnih skupnosti, 
ki bodo letos za ta namen iz proračuna 
pridobile nekaj manj kot 4 mio EUR€.

Del sredstev je namenjen za poplačilo 
že dokončane investicije Osnovne 

šole Brežice ter nadaljevanje že 
začetih investicijskih del na 
projektih: Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Brežice, Primarna 
in sekundarna kanalizacija Dobova, 
Ureditev starega mestnega jedra z 
ureditvijo dodatnih parkirnih mest, 
Komunalna ureditev Industrijsko 
poslovne cone Brezina, Čistilna naprava 
in sekundarno omrežje Globoko in 
obnova Zdravstvenega doma Brežice. 

Občina v letu 2009 pričenja tudi 
z novimi investicijami: 

Večnamenska dvorana Brežice, 
Mladinski hotel Brežice, Mladinski 
kulturni center Brežice in ureditev 
prostorov za delovanje Fakultete za 
turizem.

Občina bo izvedla tudi manjše 
investicije kot je sanacija 

kotlovnice in odra v Prosvetnem domu 
Brežice, pripravljalna dela za izvedbo 
pločnika in kolesarske steze med 
rondojema Tuš in Trnje, projektna 
dela za ureditev zunanjega igrišča ob OŠ 
Dobova in dograditev OŠ Cerklje ob Krki.

S sofi nanciranjem bo sodelovala 
pri investiciji v otroški oddelek 

Bolnišnice Brežice,  investiciji šotora 
Atletskega fl uba Fit in posodobitvi 
objekta Nogometnega stadiona.

pločnika in kolesarske steze med 
rondojema Tuš in Trnje, 

Atletskega fl uba Fit in posodobitvi 

investicij
predlogov krajevnih skupnosti
ki bodo letos za ta namen iz proračuna 
pridobile nekaj manj kot 4 mio EUR€.

začetih investicijskih del na 
projektih
kanalizacijski sistem Brežice, Primarna 

Vire prihodkov občinskega proračuna 
predstavljajo davčni prihodki (58%), 

nedavčni prihodki (8%), kapitalski prihodki 
(6%) in prejete donacije (28%). Občina si 
s pripravo in prijavo uspešnih projektov 
prizadeva v virih zagotoviti čim večji 
delež evropskih sredstev s katerimi lahko 
oplemeniti lastna prosta sredstva. Delež 
sofi nanciranja posameznega projekta s 
strani EU se giblje med 60% in 70%. 

Občina Brežice je do sedaj počrpala 
vsa razpoložljiva evropska sredstva, 

namenjena krepitvi regionalnih razvojnih 
potencialov. Dodatno je bila uspešna s 
svojimi specifi čnimi projekti kot sta to 
Mladinski hotel in Mladinski kulturni 
center. Za črpanje evropskih sredstev bomo v 

letošnjem letu pripravili tudi:

obnovo večnamenskih domov • 
na podeželju
nadaljevanje izgradnje • 
sekundarne kanalizacije
hidravlično izboljšavo • 
vodovodnega sistema na 
območju občine, ki vključuje 
zamenjavo azbestnih cevi

Predstavitev ob ustanavljanju 
Fakultete za turizem

Dodatno je že odobren projekt 
Rekonstrukcija lokalne ceste Dobova-

Kapele-Župelevec, ki bo izveden v 2010.

pristojnosti. Te so vezane predvsem 
na vlaganja v državne ceste in ostalo 
državno infrastrukturo, ki se nahaja v 
občini. Sredstva se ne prilivajo v občinski 
proračun, predstavljajo pa za občino 
rezultat vloženega dela in velik dosežek. 
Tako nam je uspelo pripeljati do izvedbe 
obnove državne ceste R3-676 Spodnja 
Pohanca - Kapele, obnove in dograditve 
Gimnazije Brežice, izgradnje telovadnice 
ob Srednji ekonomski šoli Brežice, 
izgradnje podvoza Dobova. Projektantska 
in pripravljalna dela na projektih 
potekajo že dlje časa, fi zično pa se bodo v 
okolju vsa postavila v letošnjem letu.

IZPOGAJANE INVESTICIJE 
DRŽAVE V OBČINO V VIŠINI 
16,5 mio €:

ureditev regionalne ceste•  Spodnja 
Pohanca - Kapele z vzporedno 
ureditvijo pločnika Artiče (1,5 mio €)

podvoz Dobova•  (6,8 mio €)

obnova in dograditev prostorov • 
Gimnazije Brežice (6,5 mio €)

izgradnja telovadnice•  ob Srednji 
ekonomski šoli Brežice (1,7 mio €)

Podpis pogodb za sofi nanciranje investicij v 
mladinsko turistično infrastrukturo.

INVESTICIJE 
PREDSTAVLJAJO
52% PRORAČUNA

15,8 mio € investicij bo v letu 2009 namenjenih za:

Investicije po planih krajevnih skupnosti• 
Poplačilo investicije OŠ Brežice• 
Izvedba investicij z EU so• fi nanciranjem
Večnamenska dvorana Brežice• 
Ureditev prostorov Fakultete za turizem• 
Primarna kanalizacija Dobova• 
Obnova Zdravstvenega doma Brežice• 
Manjše investicije• 
So• fi nanciranje investicij Bolnišnice Brežice / AF 
Fit / Zavoda za šport
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ks V PRORAČUNU
Krajevna 
skupnost (KS)

SREDSTVA ZA 
DELOVANJE + DODATNE INVESTICIJE:

Artiče       52.412,00 € 

izvedba pločnika• 
postavitev javne razsvetljave• 
obnova avtobusnih postajališč• 
obnova fekalne kanalizacije in manjše črpališče v naselju Artiče• 
dokončanje javne razsvetljave po izgrajenem krožišču Sp. Pohanca• 
zamenjava vrat na novem delu OŠ• 
zamenjava kombija OŠ• 

Bizeljsko       96.446,00 € 

izvedba projektne dokumentacije za modernizacijo Vinarske poti in izvedbo pločnika Stara vas• 
asfaltiranje in modernizacija cest po planu KS• 
postavitev ščitnikov stenskih robov v OŠ• 
ureditev zunanjega igrišča OŠ• 

Brežice       27.384,00 € 

modernizacija ulic • 
ureditev starega mestnega jedra• 
izvedba sekundarne kanalizacije• 
ureditev in izvedba dodatnih parkirišč• 
projektna dokumentacija za pločnik rondo Tuš - rondo Trnje• 

Cerklje 
ob Krki

      44.834,00 € 

dokončanje vodovodnega sistema in oskrbe s pitno vodo na območju Gazic• 
odmere in odkupi zemljišč za vodovod Cerklje (G. in D. Pirošica, Brvi, Izvir, Vrhnja vas, • 
Bušeča vas)
sanacija lesenega mostu Boršt• 
modernizacija ceste skozi Gazice in ceste Črešnjice-Jelšina• 
ureditev avtobusnega postajališča in platoja pred vojašnico• 
obnova oken starega dela OŠ• 

Čatež
ob Savi

      45.166,00 € 

modernizacija in preplastitev cest po planu KS• 
dokončanje izvedbe pločnika in javne razsvetljave na Dvorcah• 
izgradnja krajših sekundarnih vodov za vodovod Prilipe-Žejno- povezava Mrzlava vas• 
izdelava projektne dokumentacije za kolesarsko pot Čatež-Krška vas• 

Dobova       53.057,00 € 

sodelovanje pri projektu podvoz Dobova• 
zamenjava salonitnih cevi• 
javna razsvetljava Sela in Mostec• 
sekundarna kanalizacija• 
nadaljevanje zamenjave oken v OŠ• 

Globoko       45.002,00 € 

dokončanje čistilne naprave in izgradnja sekundarne kanalizacije Globoko• 
izvedba javne razsvetljave ob pločniku Mali Vrh – Lipe• 
razsvetljava zunanjega igrišča OŠ• 
brušenje in lakiranje parketa ter zamenjava opaža v OŠ• 

Jesenice na 
Dolenjskem

      30.023,00 € 

izgradnja sekundarne kanalizacije Obrežje• 
sofi nanciranje obnove večnamenskega doma• 
nadaljevanje del za izgradnjo pločnika Slovenska vas - Kalin• 
modernizacija cest po planu KS• 

Kapele       39.765,00 € obnova obstoječe javne razsvetljave v naseljih Jereslavec in Slogonsko• 
pripravljalna dela za izvedbo pločnika Župelevec• 

Križe       14.838,00 € modernizacija javnih cest in obnova večnamenskega doma• 

Krška vas       17.437,00 € 
sofi nanciranje izgradnje glavnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave Krška vas• 
nadaljevanje del na pločniku Krška vas• 
izdelava projektne dokumentacije za pločnik in kolesarsko stezo Krška vas-Čatež• 

Mrzlava vas       16.307,00 € povezava vodovoda iz Žejnega• 
poplačilo del modernizacije lokalne ceste• 

Pečice       16.640,00 € sanacija brežine in regulacija potoka Močnik• 
modernizacija cest po planu KS• 

Pišece       59.979,00 € 

obnova večnamenskega doma• 
obnova obstoječe javne razsvetljave• 
modernizacija lokalnih cest in javnih poti po planu KS• 
ureditev dodatnih učilnic in nabava opreme za OŠ• 

Skopice       12.921,00 € obnova večnamenskega doma• 

Sromlje       43.659,00 € 
izgradnja javne razsvetljave na Okljukovi gori• 
modernizacija cest in javnih poti po planu KS• 
obnova večnamenskega doma• 

Šentlenart       39.280,00 € 

obnova obstoječe javne razsvetljave na Čolnarski poti• 
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo podvoza Brezina• 
preplastitev cest in modernizacija komunalne infrastrukture in igrišča po planu KS• 
obnova kanalizacije• 

Velika 
Dolina

      41.761,00 € 

nadaljevanje sanacije plazu Cirnik• 
modernizacija cest po programu samoprispevka • 
modernizacija javnih poti in pločnikov po planu KS• 
obnova stavbe KS• 
vodovod• 
zamenjava in zaščita ventilatorjev v telovadnici OŠ• 
nabava opreme za delo• 

Velike 
Malence

      20.086,00 € 
izvedba javne razsvetljave po planu KS• 
izdelava projektne dokumentacije za parkirišče in pločnik za dostop do pokopališča• 
modernizacija, preplastitev in rekonstrukcija cest po planu KS• 

Zakot-
Bukošek 
Trnje

      32.003,00 € 

priprava projektne dokumentacije in izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema ter • 
vzporedna izvedba ali obnova javne razsvetljave
projektna dokumentacija in izvedba pripravljalnih del za izgradnjo pločnika Bukošek• 
modernizacija, preplastitev in asfaltiranje cest po planu KS• 

SKUPAJ   749.000 € 6.984.175 €
Občina nameni 749.000 € v proračunu za redno delovanje krajevnih skupnosti.

krajevne skupnosti
V občini deluje 20 
krajevnih skupnosti, 
ki jim proračun 
namenja sredstva za 
redno delovanje in 
načrtovane investicije.

Proračunska SREDSTVA ZA 
DELOVANJE posamezne krajevne 
skupnosti pokrivajo: 

redno delovanje•  
(administrativni stroški, čiščenje, 
računovodstvo...)

interventna sredstva•  (po 
letnem načrtu krajevne skupnosti 
na podlagi izstavljenih zahtevkov)

zimsko-letno vzdrževanje • 
javnih poti v krajevnih 
skupnostih

sredstva za urejanje krajev• 

KRITERIJ DELITVE SREDSTEV 
MED KRAJEVNE SKUPNOSTI 
UPOŠTEVA: 

število prebivalcev v krajevni • 
skupnosti

strukturo vzdrževanih javnih poti• 

% javnih poti v krajevni skupnosti • 
na osnovi skupne dolžine javnih 
poti v občini z upoštevanje 
reliefnega faktorja 

obseg administrativnih del• 

Kriteriji so podrobneje opredeljeni v 
proračunu. 

Občina kar 25% 
proračuna nameni 

neposredno delu 
krajevnih skupnosti.

Poleg sredstev za redno 
delovanje pokriva občina 

skozi proračun krajevnim 
skupnostim tudi ostale 

investicije. Višina teh 
predstavlja kar 22,94% 

celotnega proračuna občine. 

… podpora ostalim 
investicijam preko 
razpisov

Preko razpisov bo Občina v letu 
2009 podprla tudi:

obnovo kulturnih - 
spomenikov lokalnega 
pomena

manjše investicije - 
v javno kulturno 
infrastrukturo

obnovo športnih igrišč - 
na podeželju

ureditev mladinskih - 
prostorov na podeželju

Dodatna sredstva za 
neposredne investicije 
krajevnih skupnosti v 

višini 7 mio €.
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...skozi programe javnih 
zavodov

Za delovanje javnih 
zavodov bo Občina v 
letu 2009 namenila 

2,5 mio €.
Občina z rednim letnim 
fi nanciranjem delovanja 19. javnih 
zavodov, ki jih je ustanovila (17) 
ali soustanovila (2), zagotavlja 
občankam in občanom izvajanje:

knjižnične dejavnosti s programom • 
KNJIŽNICE BREŽICE
muzejske dejavnosti s programom • 
POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE
obsežne ponudbe programov in • 
projektov na področju dela z mladimi 
s programom MLADINSKEGA 
CENTRA BREŽICE
obsežne ponudbe programov in • 
projektov na področju podjetništva in 
turizma s programom ZAVODA ZA 
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM 
BREŽICE 
obsežne ponudbe programov in • 
projektov na področju športa s 
programom ZAVODA ZA ŠPORT 
BREŽICE
nadstandardnega programa osnovnih • 
šol 8-ih OSNOVNIH ŠOL in ene 
podružnične šole in vključenih vrtcev, 
VRTCA MAVRICA in GLASBENE 
ŠOLE BREŽICE
programov • ZDRAVSTVENEGA 
DOMA BREŽICE in LEKARNE 
BREŽICE
programov • LETALSKEGA CENTRA 
CERKLJE OB KRKI
ter upravljanje javno dostopne • 
infrastrukture na vseh zgoraj 
navedenih področjih

Občina Brežice namenja občankam 
in občanom ob izpolnjevanju 
določenih pogojev znotraj 
svojega proračuna številne oblike 
neposredne pomoči.
Staršem, ki imajo vpisane otroke v vrtcih, 
pokriva občinski proračun razliko do polne 
cene vrtca. Ta se izračunava na podlagi 
enotne predpisane metodologije za celotno 
državo. Starši, glede na svoj socialni status, 
plačajo od 10% do 80% izračunane polne 
cene vrtca. Ob ukrepu države brezplačnega 
vrtca za starše za vpisanega drugega in vse 
nadaljnje otroke, je Občina Brežice vsem 
staršem z enim vpisanim otrokom dodatno 
zagotovila 10% znižanje cene. 
Občina skrbi za zagotavljanje varnega in 
ustreznega prevoza osnovnošolcev 
v šolo v in izven posameznih šolskih 
okolišev, otrok s posebnimi potrebami v 
šole oz. zavode s prilagojenim programom, 
otrok z gibalnimi ovirami v in iz osnovne 
šole. 
Skozi programe pomoči na domu, družinski 
pomočnik in pokrivanje oskrbnine v 
zavodih institucionalnega varstva nudi 
občina pomoč starejšim ter občankam in 
občanom s posebnimi potrebami.
Skozi izvajanje stanovanjske dejavnosti 
občina zagotavlja upravičenim občankam 
in občanom najem neprofi tnih lastnih 
stanovanj, subvencije najemnin, 
adaptacije, vzdrževanje in upravljanje 
stanovanj. 
Občinski proračun pokriva tudi osnovno 
zdravstveno zavarovanje občanov 
in njihovih družinskih članov, ki niso 
zavarovani po drugi zdravstveni podlagi. 
Občina namenja enkratna denarna sredstva 
v višini 200 € za vsakega novorojenega 
otroka s stalnim bivališčem v občini. 
S sodelovanjem v Posavski štipendijski 
shemi Občina zagotavlja del sredstev za 
sofi nanciranje štipendij s področja 
gospodarstva glede na aktualne potrebe 
gospodarstva v občini in za študente kulture 
v tujini. 
Socialno ogrožene občanke in občani, lahko 
zaprosijo letno tudi za enkratno denarno 
pomoč. Ta je namenjena neposrednem 
pokrivanju stroškov kot npr. nakupa šolskih 
potrebščin, kurjave, ozimnice in ostalih 
stroškov.
Za posebne dosežke na področju 
inovativne in raziskovalne dejavnosti 
ter za najboljše projektne naloge PosIPa 
- Posavje izziv in podjetništvo razpisuje 
občina inovacijske nagrade za posameznike.
Proračun pokriva tudi mrliške preglede, 
glede na socialni status osebe pa krije 
tudi pogrebne stroške, ki vključujejo 
prenašanje, prevoz in pokop trupla.

Neposredne pomoči Občine 
občankam in občanom:

sofi nanciranje vrtca z 10% • 
popustom za starše z enim 
vpisanim otrokom
prevozi osnovnošolcev v šolo• 
pomoč starejšim ter osebam s • 
posebnimi potrebami
131 stanovanjskih enot, večina • 
kategoriziranih kot neprofi tna 
stanovanja 
pokrivanje osnovnega • 
zdravstvenega zavarovanja
200 € denarne pomoči ob • 
rojstvu otroka
22 štipendij v občini, 5 v regiji • 
v okviru Posavske štipendijske 
sheme
enkratna denarna pomoč• 
inovacijske nagrade • 
posameznikom
pokrivanje stroškov mrliško • 
pogrebne službe

Proračun vključuje 
4,4 mio €  neposrednih 

pomoči občanom.

SREDSTVA
za občanke
in občane

PODPORA  različnim vsebinam...

...s podporo društev
Občina Brežice se ponaša s številnimi 
društvi in ostalimi neprofi tnimi 
organizacijami na različnih področjih. 
Za krepitev njihovega dela Občina vsako 
leto razpiše sredstva preko različnih 
področnih razpisov za podporo projektov. 

Za podporo društev 
bo Občina v letu 
2009 namenila 

1,1 mio €.

VRSTA ORGANIZACIJE VIŠINA SREDSTEV
V LETU 2009

Gasilska zveza in 
gasilska društva*     194.100,00 € 

Veteranske organizacije       20.100,00 € 

Društva na področju 
humanitarnih in 
zdravstvenih 
preventivnih programov

      19.750,00 € 

Društva na področju 
socialnega varstva       20.806,00 € 

Organizacije na področju 
kulture     179.600,00 € 

Organizacije na področju 
športa     306.800,00 € 

Organizacije na področju 
dela z mladimi       20.000,00 € 

Društva na področju 
kmetijstva       10.000,00 € 

Turistična društva       32.051,00 € 

Sofi nanciranje manjših 
investicij       53.000,00 € 

Sofi nanciranje posebnih 
dogodkov**     186.423,00 € 

Sofi nanciranje posebnih 
programov kot npr. 
javna dela

      36.750,00 € 

 1.079.380,00 € 

* Občina v sodelovanju in s podporo Gasilske zveze 
in gasilskih društev izvaja naloge požarne varnosti 
in varnosti občanov v primeru naravnih in drugih 
nesreč kot eno od svojih osnovnih nalog.

** Prireditve občinskega pomena, praznovanja 
društev in posebne prireditve, ki niso sofi nancirane 
s strani Občine na drugih razpisih.

... dodatni 
programi 

podpore za...
... kmetijstvo
Občina skozi razvojne programe 
kmetij namenja sredstva za 
sofi nanciranje do 40% novih investicij 
na kmetijah z namenom posodobitve 
kmetijskih gospodarstev in povečanja 
konkurenčnosti.

Na področju kmetijstva bo Občina 
sofi nancirala izobraževanja, postavitev 
smerokazov in lamel za Bizeljsko 
sremiško in Podgorjansko VTC, 
fi nancirala raziskave in študije na 
področju kmetijstva, članarino v LAS za 
sredstva Leader in poplačala poroštvo 
Sadjarske zadruge Posavje.

V letu 2009 je na voljo za 
področje kmetijstva 157.410 €.

... podjetništvo
Občina sofi nancira investicije v 
mikro in majhna podjetja v 
občini v letu 2009 v skupni 

višini 110.000 €.

... okoljevarstvo
Poleg projektov izgradnje čistilnih 
naprav in kanalizacijskih sistemov bo 
občina v letu 2009 izvedla: 

redno sanacijo črtnih odlagališč• 
ukrepe za povečanje izrabe naravnih • 
energetskih potencialov v občini
ukrepe za zmanjševanje svetlobnega • 
onesnaženja 
študijo odvajanja in čiščenja odpadnih • 
voda v občini 
študijo izvedbe kanalizacije v porečju • 
Sotle
pripravo projekta Hidravlična • 
izboljšava vodovodnega sistema na 
območju občine Brežice

 
Za področje okoljevarstva bo 

občina dodatno k investicijam 
namenila 360.000 €.

...s podporo društev

AVTORJI FOTOGRAFIJ: Davor Lipej, Anita 
Radkovič, Črtomir Lipej, arhiv Občine Brežice, 
arhiv Mladinskega centra Brežice

VIRI PODATKOV: Proračun Občine Brežice 
za leto 2009, Zaključni računi Občine Brežice 
2005-2007, Rebalans proračuna Občine 
Brežice 2008, Dokumenti identifi kacije 
investicijskih projektov za državne projekte in 
podpisani protokoli med državo in Občino
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Brežiški gimnazijci so s krajšim kulturnim programom za-
znamovali letošnji kulturni praznik in ta utrip prinesli tudi 
v prostore Občine Brežice. 

Med aktivom slavistk brežiške gimnazije se je porodila ideja, 
da s krajšim kulturnim programom zaznamujejo 8. februar - 

slovenski kulturni praznik. Tako je 6 dijakov brežiške gimna-
zije pod mentorstvom profesorice slovenskega jezika Marja-
ne Milekič obiskalo tudi občino Brežice ter z recitacijam in 
pesmijo ob spremljavi kitare navdušilo župana občine Breži-
ce Ivana Molana in obe podžupanji Patricio Čular ter Mileno 
Jesenko. Kulturnemu programu so z veseljem prisluhnili tudi 
številni zaposleni v občinski upravi. Župan se je gimnazijcem 
in njihovi mentorici zahvalil za obisk in ob tem poudaril, da ta 
dogodek kaže tudi na uspešno sodelovanje med Občino Breži-
ce in Gimnazijo Brežice, za kar se bosta obe še naprej trudili.

Najstarejši slovenski olimpi-
jec Karlo Umek je 9. februar-
ja praznoval 92. rojstni dan. 
Častnemu članu Strelskega 
kluba Brežice so ob tem vi-
sokem jubileju voščili župan 
občine Brežice Ivan Molan ter 
predstavnika brežiškega klu-
ba in Strelske zveze Slove-
nije Ernest Sečen in Robert 
Ferenčak ter mu izročili spo-
minska darila. 

Karlo Umek se je rodil 8. fe-
bruarja 1917 v Bojsnem pri 
Globokem, s športnim strel-
stvom pa se je začel ukvarjati 
šele po 2. svetovni vojni med 
službovanjem v Beogradu. Leta 1958 je na svetovnem prven-
stvu v Moskvi v streljanju z malokalibrsko pištolo proste izbi-
re s 542 krogi postavil jugoslovanski rekord in si priboril vo-
zovnico za Olimpijske igre leta 1960 v Rimu. Tam odličnega 
rezultata iz Moskve sicer ni uspel ponoviti, a je s 533 krogi 
vseeno končal na še vedno solidnem 22. mestu. Za telovad-
cem Borisom Gregorko iz Brezine, ki je na OI v Amsterdamu 
leta 1928 kot član ekipe z Leonom Štukljem na čelu osvojil 
bronasto kolajno, je Umek postal drugi brežiški rojak, ki so 
se mu uresničile sanje vsakega športnika – nastop na Olim-
pijskih igrah. Kljub visoki starosti se redno udeležuje planin-
skih pohodov, vsako leto pa obišče tudi Brežice, na katere je 
še vedno zelo navezan.

projekt PRSTaN
Posavska Regionalna

Stična Točka za
Nevladne organizacije

VABILO
Lokalna razvojna fundacija Posavja, nosilec projekta PR-
STaN – Posavska regionalna stična točka za nevladne or-
ganizacije vabi društva iz občin Bistrica ob Sotli, Breži-
ce, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica na:

brezplačni
Seminar o zaključnem 

računu za društva

Brežice, 26.2.2009 16h-19h
Sejna soba na Gubčevi 10a Brežice 

(Mladinski center Brežice)
Prijava do 23.2.2009

Sevnica, 2.3.2009 16h-19h
Kulturna dvorana Sevnica,  

Kvedrova 25 Sevnica
Prijava do 27.2.2009 

Prijave sprejemamo: 
Lokalna razvojna fundacija Posavja
C. bratov Milavcev 18, p.p. 137
8250 Brežice
info@lrf-posavja.si
041/345-344

»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropske-
ga socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvoj-
ne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organiza-
cij, civilnega in socialnega dialoga«.

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 
2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2009

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Brežice (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepo-
vratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranja-
nja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2009, ki se 
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 
in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v okvir-
ni višini 80.000 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku): Višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za  

primarno proizvodnjo (9. člen Pravilnika)  70.000 EUR
2. Zagotavljanje tehnične podpore 

(11. člen Pravilnika)  10.000 EUR

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proi-
zvodnjo 

 Okvirna višina razpisanih sredstev je 70.000 EUR (PP 1340).

Upravičeni stroški:
• stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za kr-

mljenje in molžo, 
• stroški nakupa materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo in 

gradnjo hlevov ter ureditev izpustov,
• stroški za nakup materiala za gradnjo pomožnih živinorej-

skih objektov (seniki, silosi...),sofinanciranje adaptacije 
ali rekonstrukcije gnojnih jam ali gnojišč zaradi izpolnje-
vanja standarda nitratne direktive ni mogoče,

• stroški za nakup opreme hlevov, 
• stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za ra-

stlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, zgrabljalniki, oko-
palniki...),

• stroški nakupa novega ali rabljenega traktorja s štirikole-
snim pogonom,

• nakup rabljenega ali novega kombajna za spravilo žit,
• stroški nakupa in montaže rastlinjaka in plastenjaka,
• stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.

Upravičenci:
• mala in srednje velika podjetja, opredeljena v Prilogi 1 

Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-
javnostjo, investirajo na območju občine Brežice, so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. 
v zakupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki 
ležijo na območju občine Brežice. 

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumen-
tacijo:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije 

RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo ozi-

roma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o iz-
delavi,

• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustre-
zno prostorsko dokumentacijo.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 

40 % upravičenih stroškov.
Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičen-

ca mora znašati najmanj 4.200 EUR in največ 20.100 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih računov. Investicije so lahko 
tudi višje od 20.100 EUR. Pri izračunu subvencije bo upo-
števan spodnji in zgornji limit.

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.000 (PP 1160).

Predmet podpore:
• je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru dru-

štvene dejavnosti,
• je izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in 

članov njihovih družin.

Upravičenci: 
• pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve na podro-

čju kmetijstva za kmetovalce iz občine Brežice in imajo 
sedež v občini Brežice,

• registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na obmo-
čju občine in imajo sedež v občini Brežice.

Pogoji za pridobitev sredstev:
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj ozi-

roma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oz. 
participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),

• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustre-
znem območju,

• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore 
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organi-
zacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 
• pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki sub-

vencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih 
plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,

• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na obmo-
čju občine,

• članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za 
dostop do storitev.

VI. ROK in MESTO ODDAJE VLOG ZA PRIJAVO NA JAV-
NI RAZPIS 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do
• vključno ponedeljka, 2.3. 2009 za namen: Tehnična pomoč 
• vključno petka, 29.5.2009 za namen: Naložbe v kmetijska 

gospodarstva za primarno proizvodnjo
na naslov: Občina Brežice, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in gospodarske zadeve, CPB 18, 8250 Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
Ne odpiraj »JR – naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-
marno proizvodnjo«.
Ne odpiraj »JR – tehnična podpora«

KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si ali jo v tem roku zainteresirani lah-
ko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice, CPB 
18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Roman Matjašič, tel. 07/49-
91-516, e-mail: roman.matjasic@brezice.si.

Karlo Umek, najstarejši 
slovenski olimpijec

Gimnazijci zaznamovali 
kulturni praznik

Dijaki gimnazije Brežice so pripravili kulturni program

Gospod Karlo Umek (foto: 
Ernest Sečen)

ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola Brežice je v dvorani hote-
la Toplice pripravila koncert ob 10-letnici simfoničnega or-
kestra svoje šole. V silno zadovoljstvo množične publike je 
izbran koncertni pro-
gram svetovno znanih 
skladateljev vsebo-
val tudi skladateljsko 
delo domačina Jureta 
Godlerja ter solo iz-
vedbo Lare Rimac na 
violini in sopranistke 
Marjetke Podgoršek 
Horžen.

Za vztrajno desetle-
tno sodelovanje v 
simfoničnem orkestru 
so priznanja prejeli: 
Kaja Rožman, Kaja 
Galič, Rok Piltaver, 
Jerneja Šavrič, Sašo 
Ivša, Toni Škaler, Jo-
žica Zupančič, Špela 
Gerjevič, Ivana Sve-
rak ter profesorji Sv-
jetlana Mulc, Igor Po-
žar, Miran Petelinc in 
Vladimir Zlatko Sve-
rak.

Kot je povedal ravnatelj Dragutin Križanić, so v šoli izje-
mno ponosni na svoj veliki orkester, ki je sestavljen prete-
žno iz sedanjih in bivših učencev šole, ob desetletnici pa so 
tudi posneli zgoščenko z jubilejnim koncertom.
 N.J.S.

Navdušujoč jubilej

Prof. Vladimir Zlatko Sverak, ki 
orkestru dirigira vse desetletje 
(foto: D. Rožman)
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V občini Krško v teh dneh poteka nameščanje nove usmer-
jevalne signalizacije. Z izvedbenim načrtom so na novo de-
finirani subjekti in pomembne točke na katerih se nahajajo 
javne ustanove v občini. Projekt, ki vsebuje 66 portalov in 
236 lamel z napisi subjektov, je po večkratnih usklajeva-
njih potrdila tudi Direkcija za ceste Republike Slovenije.  

Na desnem bregu reke Save 
smo v zaključni fazi namešča-
nja, dela se nadaljujejo na le-
vem bregu reke Save in bodo 
predvidoma končana v nasle-
dnjih treh mesecih. Projekt 
zajema turistično obvestilno 
signalizacijo, kulturne spome-
nike, varovana območja nara-
ve in objekte znotraj območja 
znamenitosti ter javne ustano-
ve in označbe obrtnih con. Za 
večjo preglednost subjektov, ki 
se nahajajo v posameznih obr-
tnih conah pa bo kot nadgra-
dnja pripravljen nov projekt. 
V tem okviru bodo podrobneje 
opredeljeni dostopi do posameznih podjetij. 

Istočasno poteka tudi odstranjevanje dosedanjih lamel, ki 
niso več v skladu z Zakonom o varnosti o cestnem prome-
tu in pravilnikom o prometni signalizaciji ter opremi na jav-
nih cestah. Kot pojasnjuje vodja projekta Romana Pečnik, 
je poleg zakonske obveze Občina Krško k projektu pristopi-
la, da bi mesto pridobilo na lepši in bolj usklajeni podobi, ob 
tem pa z večjo urejenostjo na področju usmerjevalne signa-
lizacije omogočamo tudi večjo preglednost in varnost vsem 
udeležencem v cestnem prometu.

K projektu, ki ga je izdelalo podjetje ZMAS d.o.o. iz Sevni-
ce, je Občina Krško pristopila konec leta 2007. 

Javna razgrnitev osnutka OPPN 
za »kompleks Krka Krško«
Občina Krško nadaljuje z vsemi potrebnimi aktivnostmi za umestitev novomeškega farma-
cevta. Tovarna zdravil Krka bo svojo dejavnost umestila na 16,7 hektarjih v neposredni 
bližini podjetja Vipap Videm. V tem času je javno razgrnjen občinski podroben prostor-
ski načrt, ki bo podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj. Včeraj je potekala tudi javna 
obravnava, na kateri je bilo mogoče podati predloge in pripombe na načrtovano ureditev.

V času javne razgrnitve, ki bo 
potekala do 5. marca, bo lah-
ko zainteresirana javnost k 
dokumentu še vedno podala 
predloge, do katerih se bo v 
nadaljevanju opredelila Ob-
čina Krško kot pripravljalec 
tega prostorskega akta, poja-
snjuje vodja oddelka za ureja-
nje prostora in varstvo okolja 
Simona Lubšina. Predvidoma 
bo v drugi polovici leta uskla-
jeni predlog obravnaval tudi 
Občinski svet Občine Krško.  
Sprejet OPPN bo pravna pod-
laga za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in končno umesti-
tev kompleksa Tovarne zdra-
vil Krka v naš prostor. 

Z občinskim podrobnim pro-
storskim načrtom (OPPN) želi 
Občina Krško določiti usmeri-
tve pri posegih v prostor, vrste 
možnih posegov ter zagotoviti 
pogoje za uresničitev investi-
cijske namere naročnika. 

OPPN je zasnovan  tako, da 
omogoča gradnjo objektov v 
sklopu opredeljenih funkcio-
nalnih enot glede na posame-
zne dejavnosti. Načrtovan je 

cestni priključek iz obstoječe 
lokalne ceste oz. bodoče ob-
voznice, omogočena bo pri-
ključitev kompleksa na javno 
komunalno, prometno, ener-
getsko, telekomunikacijsko in 
drugo gospodarsko javno in-
frastrukturo. 

Vzdolž celotne parcele, na-
menjene za gradnjo, prostor-
ski načrt varuje tudi pet metr-
ski zeleni pas, vzdolž lokalne 
ceste prometno-komunalni 

koridor, vzporedno z desnim 
bregom Potočnice pa načrt 
ohranja tri metre široko vzdr-
ževalno oz. kolesarsko pot. 

Med javno razgrnjenimi do-
kumenti je tudi okoljsko po-
ročilo, ki v svojih izsledkih 
izpostavlja, da se bodo v pro-
izvodnji uporabljale najso-
dobnejše tehnološke rešitve 
za zmanjševanje izpustov v 
zrak iz proizvodnih naprav. 
Pri procesih kemijske sinteze 
zdravilnih učinkovin ne nasta-
jajo neprijetne vonjave, ki bi 
izhajale v okolje in bi bile mo-
teče za okolico, še poudarja 
okoljsko poročilo. Kakor tudi, 
da ureditev proizvodne cone 
ne bo imela negativnih vpli-
vov na bivalne prostore in ka-
kovost bivalnega okolja. 

Spomnimo, da se območje 
predvidene izgradnje kom-
pleksa Krka nahaja med kom-
pleksom tovarne Vipap Videm 
Krško, glavno železniško pro-
go Zidani most-Dobova, po-
tokom Potočnica ter obstoje-
čo lokalno cesto za Nuklearno 
elektrarno Krško. 

Simona Lubšina, vodja 
oddelka za okolje in 
prostor Občine Krško

Občina Krško je v lanskem 
letu podpisala Listino o prija-
teljstvu z mestom Cernavoda 
in postavila temelje za sode-
lovanje z Romunijo. Slednje 
poteka na različnih podro-
čjih, tokrat je bila v ospredju 
izmenjava dobre prakse v go-
spodarstvu. 

Predstavniki prijateljske ob-
čine so ob obisku največji in-

teres pokazali za področje 
komunalnih dejavnosti, saj 
so bili med njimi tisti, ki so 
v Cernivodi odgovorni za po-
dročje komunale. Predsednik 
uprave družbe Kostak Božidar 
Resnik je poudaril proces va-
rovanja okolja in jim s svojimi 
sodelavci predstavil podjetje 
in zbirni center komunalnih 
odpadkov Spodnji Stari Grad. 
Gostje so obiskali tudi Center 
za ravnanje z odpadki Dolenj-

Gospodarstveniki iz 
Cernavode obiskali Krško
V občini Krško se je pretekli teden na štiridnevnem obisku mudila devetčlanska delegacija iz Cernevo-
de. Gospodarstveniki iz pobratene občine so si ogledali nekatera podjetja, se seznanili z najvidnejšimi 
projekti in se na delovnem srečanju sestali s tukajšnjimi gospodarstveniki. Obisk predstavlja novo spod-
budo za še večje in bolj raznoliko sodelovanje med občinama. 

ske v Novem mestu, kjer letno 
odložijo 75.000 ton odpadkov. 

Med predstavniki Romunije 
so bili tudi zaposleni v podje-
tjih, ki sodelujejo s tamkaj-
šnjo nuklearno, zato je bil za-
nje zanimiv obisk v Nuklearni 
elektrarni Krško in razgovor v 
podjetju Numip, ki je v Cer-
nivodi že nekaj časa prisotno 
s svojim znanjem in tehnolo-

gijo. V Numipu so bili tokrat 
z direktorjem Stanetom Zor-
kom na čelu, zbrani tisti, ki 
oskrbujejo jedrsko elektrar-
no v času remontov in preko 
leta. Na tem področju vidimo 
tudi možnosti za nadaljnje go-
spodarsko sodelovanje med 
obema občinama je izposta-
vil župan občine Krško Franc 
Bogovič. Daniel Mircea, eden 
izmed tamkajšnjih gospodar-
stvenikov je dodal, da imata 
po njegovi oceni Cernavoda 
in Krško na nekaterih podro-
čjih podobne probleme in po-

dobne interese ter izmenjavo 
informacij, predvsem na po-
dročju poslovnega sodelova-
nja in razvoja servisnih služb, 
ocenil kot dobro priložnost za 
obe mesti. 

V času obiska v Krškem je naše 
goste na romunski ambasadi v 
Ljubljani sprejela tudi velepo-
slanica Dana Manuela Consta-
tinescu. Župan Franc Bogovič 

ji je predstavil dosedanje so-
delovanje, ki ga je veleposla-
nica z navdušenjem pozdravi-
la in tovrstno širjenje dobre 
prakse med državami oz. po-
bratenimi občinami izpostavi-
la kot zelo pomembno za kre-
pitev razvoja in sodelovanja 
med narodi. Občina Krško je 
tudi edina v Sloveniji, ki z eno 
od romunskih občin goji take 
prijateljske odnose.

Nova usmerjevalna 
signalizacija za javni sektor

Portal s petimi lamelami

 

V petek, 30. 1. 
2009, je v Kapu-
cinskem samo-
stanu v Štepanji 
vasi v Ljubljani 
v 86. letu staro-
sti umrl gospod 
Stanko Jeršin 
- pater Metod. 
Mnogim genera-
cijam Krčanov 
bo pater Metod 
ostal v trajnem 

spominu, saj je v Krškem kapucinskem samosta-
nu preživel cela tri desetletja (od 1976 do 2007). 
Prijazen, dobrovoljen in šegav, s preprostim in ne-
posrednim pristopom do vsakogar, ki ga je srečal, 
je bil del naše družbe in ostaja del naše zgodo-
vine. V njegovem času so se namreč začeli pogo-
vori in dogovori med Kapucinskim provincialatom 
in Skupščino občine Krško, najprej o kapucinski 
knjižnici, kmalu pa tudi o celotnem samostanu. 
Objekt je bil takrat v zelo žalostnem stanju in 
nujno potreben obnove, česar Kapucini sami niso 
zmogli, Občina Krško pa je iskala prostore za ob-
činsko knjižnico, ki se je takrat stiskala na vse-
ga 140 m2. Leta 1980 je bila podpisana pogod-
ba, s katero daje Kapucinska provinca občini v 
»brezplačno rabo« večji del samostana za dobo 
45 let, s tem da vsaka stran financira obnovo svo-
jega dela objekta. V projekt se je aktivno vklju-
čila tudi Krajevna skupnost Krško in kmalu se je 
začela obnova celotnega objekta, pa tudi obnova 
knjižnične opreme in strokovna ureditev stare ka-
pucinske knjižnice ter restavracija nabožnih slik 
in kipov iz samostana in okoliških župnij, ki niso 
služili bogoslužnim namenom, pa so bili nekateri 
v precej žalostnem stanju. 

Celotno zadevo je vodil odbor, katerega član je 
bil tudi pater Metod. Večina sestankov je pote-
kala pri njem v stari knjižnici, kjer je vedno vse 
pogostil z domačim »brinovčkom« in z zares slad-
ko kavico. Pri njem so gostovali bibliotekarji, ki 
so urejali knjižnico in restavratorji, ki so eviden-

tirali in restavrirali slike. Vsem se je priljubil kot 
»prisrčni pater Metod«. Ker so vzporedno pote-
kala dela na celotnem objektu, se je moral za-
časno izseliti iz njega - vendar se je preselil kar 
v cerkveno zakristijo, tako da je dnevno spre-
mljal dogajanje v samostanu in bil vedno pri roki 
vsakemu, ki ga je potreboval. Skrbel je za vsako 
stvar posebej in kljub temu, da so breme finanč-
nega kritja prevzeli njegovi nadrejeni, je včasih 
potožil, kako cele noči ni zatisnil očesa, ker ga je 
skrbelo, kako bo šlo to in kako bo z onim. Skupaj 
smo se veselili, ko je bila obnova končana. Sta-
ra kapucinska knjižnica in galerija slik sta odprti 
za javnost, Valvasorjeva knjižnica je dobila lepe 
prostore, pater Metod pa kljub vsej svoji skro-
mnosti tudi ni mogel skriti veselja nad tem, da 
ima končno prijetno urejene prostore za bivanje. 
Opravljal je naprej svoje poslanstvo in še vedno 
vsakega, ki ga je obiskal, pogostil z brinovčkom 
in sladko kavico. Mnogo skupin in posameznikov 
je prihajalo tudi na ogled kapucinske knjižnice in 
galerije slik in pater Metod je rad razlagal njiho-
vo vsebino in zgodovino v humornem, z anekdo-
tami bogatem jeziku.

Potem ga je doletela bolezen, ki jo je dolgo stoič-
no prenašal, češ, ah, kaj, bo že, saj ni tako hudo. 
Pa je bilo. Uničila mu je oči, da je vse manj videl, 
prizadela mu je sluh, ga ovirala v gibanju, tako da 
je vse težje opravljal vsakodnevna dela, pa tudi 
zase ni več mogel skrbeti. Zato je leta 1996 prišel 
v krški samostan pater Roman, ki je prevzel vode-
nje samostana in naslednjih 11 let skrbel za patra 
Metoda, vse dokler ni zbolel tudi sam in se je pa-
ter Metod moral preseliti v Ljubljano, kjer je po 
dveh letih umrl. Precej Krčanov je prišlo na nje-
gov pogreb in najbrž je vsak od nas v sebi obna-
vljal svojo zgodbo o njem. Če bi bile vse te zgod-
be napisane, bi najbrž dobili precej pisan mozaik 
in šele v njem bi lahko dobili bolj objektivno sli-
ko o patru Metodu. Zato je tole samo eden od 
možnih portretov, ki se nanaša le na en del nje-
govega življenja in na eno od njegovih področij 
delovanja. Pa je tudi na tem ožjem delu svojega 
delovanja pustil neizbrisno sled.   V. Fritz

Delovno srečanje gospodarstvenikov v Numipu

Na romunski ambasadi v Ljubljani

Ogled zbirnega centra odpadkov v Sp. St. Gradu

IN MEMORIAM G. STANKO JERŠIN - PATER METOD
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ga priključka nasproti NLB in 
razširitev obstoječih parkir-
nih površin nad Železniško 
postajo v smeri proti spome-
niku NOB. Združitev teh dveh 
križišč v eno je problematič-
no, vendar  sledi sodobnim 
pristopom urejanja prometa 
s ciljem zmanjševanja števi-
la priključkov v centru mesta 
ter jasnega ločevanja prome-

Nadaljuje se ureditev vozišča, pločnikov, javne razsvetljave 
in spremljajoče komunalne infrastrukture na odseku lokalne 
ceste pri Kopitarni. Trenutno se gradijo oporni zidovi, dela se 
bodo v kratkem nadaljevala z rekonstrukcijo kanala Mlinšči-
ce. Ker v isti investicijski sklop sodi tudi gradnja pločnikov 

na odseku NHM-Grič do križišča na Hrastih, bo izvajalec za-
čel izvajati dela tudi na tem odseku. Problematično je zla-
sti dejstvo, da je ta cesta obvozna zaradi zaprtega Drožanj-
skega grabna, vendar zaradi zapletov, ki se tam pojavljajo, 
ni mogoče pričakovati odprtja v kratkem, zato bo potreb-
no ureditve na Grič delati pod prometom. To pomeni, da se 
bodo izvajale delne in začasne zapore prometa tudi na tej 
cesti, verjetno z uporabo gradbiščnega semaforja. Vse ude-
ležence v prometu prosimo za strpnost.

V Kulturni dvorani Sevnica so na pobudo Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu (SPV), Univerze za tretje življe-
nje, Društva upokojencev, Policijske postaje Sevnica ter Av-
tošole Prah, potekala predavanja na temo ˝Varno v prome-
tu˝.  Predavanja so se udeležili v večini upokojenci, kateri so 
poslušali o novostih cestno prometnih predpisov in za osve-
žitev le teh. Zelo pomembno je psihofizično stanje voznika, 
čemur je bila dana osrednja pozornost na predavanju. Ude-
leženci so tako dobili kar precej nasvetov za varnost v pro-
metu in odsevni trak, ki jih bo kot pešce naredil opaznejše.  

Komisija za spremljanje 
izgradnje HE Blanca 
Na gradu Sevnica se je sestala 
Posebna komisija za spremlja-
nje izgradnje HE Blanca. Po 
tragični nesreči v mesecu ju-
liju 2008 se je komisija znova 
sestala v spremenjeni zasedbi 
z novim predsednikom Zvone-
tom Košmerlom. Predstavnik 
podjetja Infra d.o.o. je pred-
stavil izvedena infrastrukturna 
dela v prejšnjem letu ter pred-
videna infrastrukturna dela v 
letu 2009. Tako so v letu 2009 
predvidene še zaključne ure-
ditve na ostalih vodotokih z 
izgradnjo posameznih pro-
dnih zadrževalnikov, zaključi-
tev protipoplavne zaščite me-
sta Sevnice, dokončanje del z 
asfaltacijo Drožanjske in Flor-

janske ulice, zaključitev pilo-
tne stene od Vranjskega po-
toka dolvodno ter nadvišanje 
loškega polja. Z mesecem mar-

cem se prične izvedba rekon-
strukcije regionalne ceste pri 
Blanci s povezavo na most 
preko Save preko energetske-

ga dela objekta na glavno ce-
sto G1-5. V mesecu marcu se 
bodo pričele izvajati tudi hor-
tikularne ureditve akomulacij-
skega bazena HE Blanca z za-
saditvijo rastlinja ob bazenu. 
V nadaljevanju je predstavnik 
podjetja Infra predstavil osta-
le tekoče aktivnosti ki poteka-
jo pri izgradnji HE Blanca, to so 
izgradnja dostopov do vode za 
potrebe zaščite in reševanja in 
potrebe namakanja kmetijskih 
površin, priprava projektne do-
kumentacije za potok Štegina, 
ki se bo urejal v sklopu izgra-
dnje HE Krško ter dokončanje 
kolesarske in peš poti v Bošta-
nju, s predvideno otvoritvijo s 
prvim majem 2009.

Posebna komisija za spremljanje izgradnje HE Blanca 
(vir: foto arhiv Občine)

Urejanje regionalne ceste 
skozi Sevnico
Izvaja se urejanje I. etape re-
gionalne ceste skozi Sevnico 
na odseku Trga svobode. Dela 
so obsežna in zahtevna, zlasti 
zaradi velike prometne obre-
menitve območja in številnih 
interesov uporabnikov mejnih 
površin. Trenutno je glavnina 
aktivnosti na območju križi-
šča pri Izidorju. Po projektni 
dokumentaciji, na osnovi ka-
tere se ureditve izvajajo, je 
predvidena celovita rekon-
strukcija križišča, kar pomeni 
preureditev sedanjega trikra-
kega v štirikrako in semafo-
rizacijo, z ureditvijo javne 
razsvetljave, pločnikov ter 
obojestranskih kolesarskih 
poti. Novi – južni krak križ-
išča v smeri proti Železniški 
postaji bo navezal Kvedrovo 
cesto, s čimer bodo izpolnje-
ni pogoji za zaprtje sedanje-

ta vozil od prometa pešcev in 
kolesarjev. V sklopu navede-
ne preureditve križišča se iz-
vajajo tudi vse potrebne ak-
tivnosti za ureditev parkirišč 
in prometa pešcev na obmo-
čju Železniške postaje v Sev-
nici. Ureditvena dela naj bi 
bila dokončana do junija.

Ureditev odseka lokalne ceste 
pri Kopitarni

Ureditev okolice župnijske 
cerkve v Sevnici
Na prostoru pred župnijsko cerkvijo v Sevnici je potekala 
predstavitev ureditve okolice župnijske cerkve v Sevnici, ki jo 
na osnovi projekta namerava izvesti Župnija Sevnica. Vzpo-
redno s to ureditvijo bi potekala tudi ureditev trga pred cer-

kvijo. Stanovalcem iz tega območja pa je bila predstavlje-
na tudi idejna skica ureditve zemljišča pri objektu Cesta 
na grad 23. Na osnovi ogleda je bilo dogovorjeno, da kraja-
ni podajo pripombe glede na predlagane rešitve. Pripombe 
zbirajo v Župniji Sevnica, na Občini Sevnica in na sedežu KS 
Sevnica. Na osnovi prejetih pripomb bo ponovno sklican se-
stanek, pripombe pa se bodo strokovno proučile. Pri rešitvah 
ureditve se upošteva tudi morebitna sprememba prometne-
ga režima, saj je dosedanje stanje prometa na tem delu do-
kaj neurejeno. Pri predlogu ureditve se bo upoštevalo tudi 
zemljišče pod Glasbeno šolo Sevnica.

Okolica župnijske cerkve v Sevnici (vir: foto arhiv Občine)

Nadzorni svet Komunale
Na svoji osmi seji se je sestal Nadzorni svet Javnega podjetja 
Komunala Sevnica. Na seji so obravnavali predlog poslovne-
ga načrta za leto 2009, cene komunalnih storitev, kjer so še 
posebej izpostavili težave pri pokrivanju stroškov odvoza od-
padkov ter predlog sprememb Statuta Javnega podjetja Ko-
munala Sevnica. Seje se je udeležil tudi župan Srečko Ocvirk.

Razvoj 
produkta 
turizem v 
zidanicah
Center za podjetništvo in 
turizem Krško je v prosto-
rih Občine Krško organiziral 
sestanek na temo razvoja 
produkta Turizem v zidani-
cah. Delovnega sestanka se 
je udeležila tudi vodja od-
delka za gospodarske dejav-
nosti Občine Sevnica. Mag. 
Marjan Hribar, direktor di-
rektorata za turizem na Mini-
strstvu za gospodarstvo, ki je 
bil gost sestanka, si prav tako 
prizadeva za uveljavitev tega 
turističnega produkta. Ob za-
ključku sestanka smo se vsi 
strinjali, da je to vsekakor 
tržna niša, ki jo je potreb-
no izkoristiti, kajti zidanice 
so neizkoriščen potencial na 
podeželju.

Podjetje Tanin prejelo 
nagrado GZS 
Gospodarska zbornica Slovenije je podelila priznanja za iz-
jemne gospodarske in podjetniške dosežke. Iz Posavja je na-
grado prejelo sevniško podjetje Tanin, ki je lani obeležilo 
85. letnico delovanja. Podjetje, ki ga vodi Ivan Mirt, je v 
zadnjih 15 letih za trikrat  povečalo realizacijo, razvili pa so 
tudi 10 novih produktov. Proizvajajo tudi električno energi-
jo, s katero zadostijo lastnim potrebam, presežek pa proda-
jo v omrežje. Zaradi inovacij letno prihaja do občutnih pri-
hrankov pri stroških proizvodnje. 90 % proizvodov prodajo na 
tujem. Tudi v zaostrenih pogojih gospodarjenja ne namera-
vajo odpuščati delavcev, ampak jih bodo premeščali znotraj 
proizvodnje. Direktorju je čestital tudi župan Srečko Ocvirk.

Komisija za sprejem otrok  
v Vrtec Ciciban
V prostorih uprave vrtca se je sestala Komisija za sprejem otrok 
v Vrtec Ciciban Sevnica. Komisija je pregledala podatke o vseh 
do tega dne vpisanih otrocih in ugotovila, da je vloženih 20 vlog 
za prvo starostno obdobje. Za drugo starostno obdobje je vlože-
na ena vloga, vendar je vlagateljica prosti mesti v enotah Kekec 
in Loka odklonila. Glede na podatke o prostih mestih na dan se-
stanka je komisija ugotovila, da v oddelkih prvega starostnega 
obdobja ni prostih mest, v oddelkih drugega starostnega obdo-
bja pa so prosta tri mesta. Po pregledu vlog je komisija določila 
prioritetni vrstni red vpisanih otrok za sprejem v vrtec, pri če-
mer je upoštevala kriterije Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. 
Komisija je ugotovila, da zaradi zasedenosti vrtca novo vpisa-
nim otrokom vrtec trenutno ne more zagotoviti prostih mest v 
starostno primernih oddelkih, v primeru, da pa bo prišlo v tem 
šolskem letu do izpraznitev mest, se bodo otroci vključevali po 
prioritetnem vrstnem redu, ki ga je določila komisija. 

Predavanje »Varno v prometu«

SEVNICA - Na obisku v Sevnici se je 12. februarja mudil 
dr. France Bučar, znan slovenski politik in eden vodilnih 
osebnosti slovenske osamosvojitve ter ambasador vseslo-
venskega projekta Rastoča knjiga, ki se je pričel pred de-
vetimi leti na pobudo Novomeščana dr. Janeza Gabrijel-
čiča, predsednika Društva Rastoča knjiga. 

Na sevniškem gradu si je dr. France Bučar v spremstvu svoje 
soproge, dr. Janeza Gabrijelčiča, župana občine Sevnica Sreč-
ka Ocvirka ter podžupanje Brede Drenek Sotošek najprej ogle-
dal kratek film Med legendo in resničnostjo. Sledil je ogled lepo 

urejenih grajskih soban s stalnimi zbirkami, kamor sodi tudi 
Rastoča knjiga Sevnica. Zbirka je bila prvič širši javnosti pred-
stavljena na sevniškem gradu leta 2006 kot plod skupnega so-
delovanja med Knjižnico Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in 
Občino Sevnica. V njej so zbrana knjižna dela številnih avtor-
jev iz sevniške občine, ki z izdanimi knjižni deli segajo na raz-
lična področja – leposlovno, zgodovinsko, strokovno… Z novej-
šimi knjižnimi deli obogateno zbirko Rastoča knjiga Sevnica od 
leta 2006 do 2009 so si gostje nato ogledali še v domoznanskem 
oddelku Knjižnice Sevnica, ki zbira, ureja in hrani domoznan-
sko gradivo že vse od leta 1992.  
 Smilja Radi, foto: Rok Petančič

Ambasador projekta Rastoča 
knjiga na obisku v Sevnici

Dr. France Bučar v spremstvu svoje žene, predsednika 
Društva Rastoča knjiga dr. Janeza Gabrijelčiča, župana 
Občine Sevnica Srečka Ocvirka in podžupanje Brede 
Drenek Sotošek

Obnova ceste pri Kopitarni (vir: foto arhiv Občine)

Obnova ceste skozi Sevnico (vir: foto arhiv Občine)
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(44)
Spet me bodejo v oči 
zdravniki. Ne morem si 
pomagati. Preveč sem po-
vezana z njimi. Zasebno, 
službeno. V tem tednu sem 
premlevala besede nek-
danjega zdravnika Kli-
ničnega centra, ki je ne-
kaj ostrih, o razmerah v 
tej ustanovi, povedal novi-
narki enega izmed brezplačnikov. Med drugim je de-
jal, da je nekaj kirurgov v naši največji zdravstveni 
ustanovi škodljivih za paciente. Da delajo tako sla-
bo, da so lahko nevarni. In da to njihovi nadrejeni 
vedo, zato jih poskušajo čim manj vključevati v de-
lovni proces. Menda je po hodnikih Kliničnega cen-
tra povsem jasno slišati, h komu se je varno iti ope-
rirati in koga se je treba v loku izogniti. 

V redu. Razumem. V vsakem poklicu so takšni, ki 
tam nimajo kaj iskati. Ampak zakaj potem še ve-
dno delajo? Dobivajo plačo? Gredo celo v operacij-
sko in povzročajo resnično hude posledice? Ni mi 
jasno. Za to vedo nadrejeni, vodstvo, Zdravniška 
zbornica. Pa nihče ne ukrepa. Še več. Ponavadi kar 
molčijo. Ker so zdravniki ena hudo zaprta skupina 
ljudi. Ker vanjo ne spustijo nikogar. 

Še bolj pa me razjedajo besede priznanega, ugle-
dnega kirurga, s katerim sva se videla po dveh le-
tih. Povedal mi je, da počasi nima več moči, da bi 
se boril proti slabim razmeram, ki vladajo. Da ve-
lja uravnilovka, v smislu, vsi smo enako dobri. Vsi 
smo tudi enako plačani. Da so v ustanovi dejan-
sko takšni, ki jim ne gre zaupati skalpela in da ni 
kaj narediti. Da nihče nič ne more. Ne minister, 
ne Zbornica. Pa ne gre le za znanje, za odnos gre. 
Za človeški odnos. Za trohico spoštljvega odnosa 
do čakajočih, do bolnih, do tistih, ki so se pripelja-
li v Ljubljano od drugod. Izjemni kiurug mi je re-
kel, starejši sem, bolj se zavedam, da mora biti do-
ber kirurg, najprej dober človek. Vse jasno. In drži. 
Aroganca moči, ki zareže v naša življenja. Večvre-
dnost spretnih rok in modrih odločitev. Padeta pod 
težo človeškosti. Pod občutke za ljudi, za strah, te-
snobo in željo po okrevanju. 

Nekoč se imela intervju s kirurgom, ki je prvi na 
svetu presadil srce. Vprašala sem ga, če ima v ope-
racijski dvorani kdaj tremo. Vedno jo imam, mi je 
odvrnil. Ne upam si biti preveč samozavesten. Ne 
upam si biti dvignjen nad to, kar počnem. S straho-
spoštovanjem pristopim. Če imam tremo pomeni, 
da bom delal poseg tako, kot bi ga prvič. Ne bom hi-
tel in ne bom izgubil glave. 

Delo zdravnikov globoko spoštujem. Vem, koliko 
vlagajo v svoje delo, koliko so odsotni in koliko za-
služijo. Vem, da je veliko zdravnikov izjemno do-
brih. Varnih. In vem, da so med njimi takšni, ki 
bi, če bi imeli trohico samozavedanja v sebi, vrni-
li knjižico in šli delat kaj drugega. So ljudje, ki eno-
stavno ne sodijo v bele halje. Bodisi, ker niso dovolj 
usposobljeni, bodisi zato, ker niso dobri ljudje. Ker 
so naduti in samovšečni. Med njimi so tudi takšni, 
ki so v življenju počeli kaj prepovedanega, nevar-
nega, na robu zakona. Še več, s svojim ravnanjem 
so škodili drugim ljudem.

V vseh poklicih, v vseh domovih tega sveta, najdemo 
takšne ljudi. Ne delam si nikakršnih utvar, da temu 
ni tako. Med zdravniki bi jih moralo biti najmanj. 
Ali pa nikogar. To so ljudje, ki jim zaupamo svo-
je bolečine. Intimne težave. Ležemo nad močne luči 
operacijskih dvoran in se pustimo njihovih rokam. 
V naročje nam položijo dete. Nas sestavljajo po ne-
srečah. Nas učijo znova hoditi. Nam povedo najstra-
šnejše napovedi in nam vlivajo najtoplejši optimi-
zem. Mi nimamo izbire. Mi jim moramo zaupati. Se 
jim predati, položiti svoje vse v njihove dlani.

Odprite svoja vrata. Za močne, vrtinčaste vetrove. 
Za spoznanja o človeški nepopolnosti. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Na občnem zboru je predse-
dnica društva Anica Kranj-
čič predstavila delovno bo-
gato leto 2008, ki so ga na 
Sromljah preživeli ob orga-
nizaciji rednih prireditev ter 
skrbi za promocijo kraja in 
njegovo hortikulturno ure-
ditev. Tudi lani so za okolje 
skrbeli s še številčnejšo za-
saditvijo rož, rednimi košnja-
mi in novembrsko zasaditvijo 
novih tri tisoč narcis. Tako so 
dosegli prvi mesti na občin-
skem in posavskem tekmova-
nju Turistične zveze Sloveni-
je (TZS) v kategoriji krajev, 
na državnem nivoju pa četr-
to mesto. Omeniti velja, da 
so lani pridobili kar nekaj no-
vih članov, teh je zdaj 210, ki 
bodo ob prizadevnem uprav-
nem odboru tudi letos izve-
dli vrsto prireditev. 27. fe-
bruarja gostijo KUD Slavček 
z Velike Doline z gledališko 
predstavo »Poročil se bom s 
svojo ženo«,  pripravili bodo 
tradicionalno prireditev ob 
materinskem dnevu, želi-
jo postaviti table z napisom 

Skrbijo za promocijo kraja 
in njegovo ureditev 
SROMLJE - Kulturni praznik so na Sromljah obeležili z nastopom domačega moškega pevskega zbora in 
ljudskih pevcev, po koncertu pa tradicionalno izvedli še občni zbor Turističnega društva. 

turističnega društva, maja 
bodo sodelovali pri izvedbi 
koncerta domačega moškega 
pevskega zbora, ob rednih či-
stilnih akcijah urejanja oko-
lja in zasaditvah rož pa se 
bodo tudi v tem letu trudi-
li pridobiti nove člane, uje-
ti denarna sredstva na raz-
pisih in pripraviti strokovna 
predavanja in izlet. Oktobra 
je krona dela pohod po 15-ki-
lometrski sromeljski pešpoti, 
na lanskem se je zbralo okoli 

1500 pohodnikov. Ob sromelj-
ski poti bo na Rucman vrhu 
postavljena nova kapelica, ki 
jo bo v celoti financiral Ja-
nez Omerzo, otvoritev pa je 
načrtovana konec aprila. 
Letos pa so že sodelovali na 
ljubljanskem turističnem sej-
mu s predstavitvijo ponudbe 
ob pešpoti, ki jo je v dopi-
su pohvalil predsednik TZS 
Dominik S. Černjak. Član 
izvršnega odbora TZS Tone 
Jesenko je s predsednico 

Kranjčičevo podelil srebr-
na in bronasta priznanja za 
pet- in desetletno delo. Bro-
naste so prejeli Ferdo Pinte-
rič, Ladislav Ban in Sabina 
Ferenčak, srebrne pa Anton 
Ban, Ljudmila Ban, Jože 
Pepi Cizl, Jože Ferenčak, 
Marija Krošelj, Zvonka Pin-
terič, Terezija Petan, Ivan-
ka Peterkovič, Marija Prah 
in Anica Kranjčič. Kulturne 
proslave in občnega zbora so 
se udeležili tudi podžupanja 
Milena Jesenko, predsedni-
ca Občinske turistične zveze 
Branka Stergar in tajnica Mi-
lena Vranetič, ki so pohvali-
le bogato kulturno delovanje 
in zavzetost za ureditev kra-
ja. Delo turističnega društva 
je izpostavil tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Sromlje 
Franc Kostanjšek in pouda-
ril dobro sodelovanje med 
društvi v kraju, tako kot tudi 
predstavniki ostalih društev, 
ki so se proslave in občnega 
zbora s pogostitvijo množič-
no udeležili.  
 Suzana Vahtarič

Dobitniki bronastih in srebrnih priznanj TZS (foto: 
Kristina Klemenčič)

KRŠKO - Klubska soba krškega Kulturnega doma je bila 11. 
februarja pod večer domala premajhna za številne slušate-
lje predavanja mednarodno uveljavljenega umetnika, kipar-
ja in publicista Marka Pogačnika z naslovom Sava – vodna 
hrbtenica Slovenije, ki svoje delo povezuje z duhovnostjo, 
ezoteriko in ekologijo oziroma z litopunkturo, s katero zdra-

vi zemljo. Pogačnik je sicer v javnosti širše poznan kot avtor 
slovenskega grba, za svoje delo pa je pred nekaj meseci pre-
jel  Jakopičevo nagrado, v letu 2008 pa je bil nagrajenec Pre-
šernovega sklada. Kljub temu pa je bilo znotraj Pogačnikove 
naslovne teme bolj malo povedanega, vsaj ne veliko tistega, 
kar bi bržkone poslušalci glede na posege v rečno strugo Save 
spričo izgradnje HE na spodnji Savi pričakovali. Je pa Pogač-
nik med drugim povedal, da z društvom Vitaaa raziskuje za-
jezitev oziroma omejitev Save na tem področju z ureditvijo 
brežin, trenutno na območju občine Sevnica, zaradi česar je 
reka izgubila stik s pritoki in pokrajino. Po Pogačniku bi bilo 
slednjega mogoče delno vzpostaviti s pomočjo povezovanja 
točk ob Savi in v notranjosti, s pomočjo vklesanih kamnov, s 
katerimi bi bila prostoru dana informacija oziroma vzposta-
vljena interakcija med reko in pokrajino.  B. M.

Vzpostaviti interakcijo med 
reko in pokrajino

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

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

TERRAFOLK & UNA PALLISER, 
koncert 

nedelja , 22.2., ob 19. uri, 

DOKUMENTARNI FILM 
MESECA:

DARWINOVA NOČNA MORA 
sreda,  25.2., ob 19. uri, 

četrtek,  26.2., ob 19. uri, 
velika dvorana, prost vstop

- šopki
- aranžiranje daril
- poročno cvetje

- žalni izdelki
- urejanje, vzdrževanje, načrtovanje okolic

- možnost plačila na obroke

Marko Pogačnik z direktorico KD Krško Katjo Ceglar

KRŠKO - Krška Glasbena šola je gostila tamburaše in mandoli-
ste iz Dolenjske, Posavja in Bele krajine na regijskem sreča-
nju, ki so ga pripravili v petek, 13., in v soboto, 14. februarja. 
Strokovno jih je spremljal Damir Zajec. Nastopili so Tambu-
raška skupina FD Kres Novo mesto, z umetniško vodjo Branko 

Moškon, Srednja tamburaška skupina KUD Oton Župančič Vi-
nica, Tamburaška skupina KUD Oton Župančič Vinica – Viniški 
tamburaši, obe skupini vodi Željka Karin Biličič,Tamburaška 
skupina metliške FS Ivan Navratil, umetniški vodja Stane Križ,  
Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče, z umetniškim 
vodjem Dragutinom Križanićem, Tamburaši Osnovne šole Dra-
gatuš, Tamburaši Glasbene šole Črnomelj, Tamburaški orke-
ster Dobreč, vodja vseh treh skupin je Anton Grahek, Tambu-
raški orkester Osnovne šole Metlika, umetniški vodja je Matej 
Matkovič in Tamburaški orkester Glasbene šole Krško, vodi ga 
Branka Žičkar. Program sta povezovali Petra Rep Bunetič in 
Anita Sotošek.  M. Kalčič M.

Regijsko srečanje tamburašev 
in mandolistov

Umetniški vodja Anton Grahek s svojimi črnomaljskimi 
tamburaši.

BREŽICE – Likovna družina »KD Franc Bogovič« Dobova je v 
kavarni Rošca povabila na otvoritev prve samostojne razsta-
ve avtorice Andreje Balja, ustanovne članice družine do-
bovskih likovnikov, ki je razstavo poimenovala »TAPETE«, z 
ustvarjalnim navdihom pa je dahnila življenje na kavarniške 
stene. Ruža Prahin, mentorica likovnikov, je pojasnila, da 
je bila Andrejina učiteljica likovne vzgoje v osnovni šoli in ji 
je danes v veliko čast, da je že deset let aktivna članica nji-
hove družine, da je zelo dobra opazovalka in likovnica, iz-
poveduje se v designu, v pogledu na svet pa da bi smela biti 
bolj kritična. Sicer pa je Andreja Balja univerzitetna diplo-
mirana oblikovalka z Velikega Obreža, kjer v svojem kraju 
dela v Talusu kot grafična oblikovalka zemljevidov za sloven-
ske regije, iz nekritičnosti pa je izstopila s sporočilom:»Tisti, 
ki pravijo, da se v Brežicah nič ne dogaja, naj pridejo in še 
sami kaj naredijo!« Za glasbeno spremljavo ob otvoritvi sta 
poskrbela Marina in Sašo.
 N.J.S.

Andreja se predstavi
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stavljajo na prva mesta za-
upanje, spoštovanje in is-
krenost med zaljubljenima. 
Brežiški parlamentarci, ki jih 
bo s šole gostiteljice zastopa-
la devetošolka Sara Kotnik z 
Bizeljskega, so za temo pri-
hodnjega leta predlagali one-
snaženje okolja. Pozdravili so 
jih podžupanja Patricia Ču-
lar, koordinatorka ZPMS Vida 
Ban in ravnateljica šole go-
stiteljice Metka Kržan. 
 M. Kalčič Mirtič,  
 S. Vahtarič

prihodnje leto se bo nada-
ljeval na OŠ Brežice. Breži-
ške mlade parlamentarce iz 
vseh šol je 12. februarja go-
stila OŠ Bizeljsko. Mladi so 
pripravili pestre predstavi-
tve ugotovitev iz skupne an-
kete in aktivnosti, ki so jih 
izvajali na šolskih parlamen-
tih. Med zanimivejšimi ugo-
tovitvami so, da se premalo 
in težko o spolnosti pogovar-
jajo s starši, pred odločitvijo 
o spolnosti pa je pomembna 
zaljubljenost, v kateri izpo-

Organizatorica otroškega 
parlamenta na gradu v Sev-
nici je bila že 4. februarja OŠ 
Milana Majcna Šentjanž, ude-
ležili pa so se ga mladi parla-
mentarci in njihovi mentorji 
vseh osnovnih šol v občinah 
Radeče in Sevnica, ki jih bo 

na nacionalnem parlamen-
tu zastopala Tina Koprivc, 
učenka OŠ Šentjanž. Pri po-
sredovanju svojih pogledov 
in izmenjavi mnenj o zalju-
bljenosti, ljubezni, prijatelj-
stvu in spolnosti so bili izre-
dno »korajžni«, odkriti… in 
spremljani s kulturnim pro-
gramom šole organizatorke. 

V Krškem je občinski otro-
ški parlament v organizaci-
ji ZPM Krško potekal 9. fe-
bruarja, udeležili pa so se ga 
učenci iz osnovnih šol obči-
ne Krško in Kostanjevica na 
Krki. Najprej je zbrane poz-
dravil predsednik ZPM Bran-
ko Janc, mlade parlamentar-
ce in njihove mentorje pa je 
nagovoril tudi krški župan in 
poslanec v Državnem zboru 
Franc Bogovič. Z glasbenimi 
predahi je dogodek popestril 
kantavtor Peter Dirnbek. 

BLANCA - Šahovski klub Milan Majcen Sevnica je v prostorih 
OŠ Blanca organiziral že 14. šahovski memorial Jožeta Rade-
ja, dolgoletnega šahovskega mentorja na Blanci. Med člani 
je tekmovalo kar 34 šahistov in šahistk, zmagal pa je Marjan 
Črepan iz Velenja pred Igorjem Šitnikom (ŠK Triglav Krško) 
in Marjanom Kastelicem (ŠD Krka Novo mesto). Na turnir-
ju osnonošolcev je tekmovalo 22 šahistov. Zmagal je Žiga 
Škvorc (ŠK Triglav Krško) pred Petro Pavlič ter Martinom Ža-
nom Povšetom (oba ŠK Milan Majcen Sevnica).  J. Blas

SENOVO - 8. februarja je v okviru krajevnega praznika 
KS Senovo v prostorih Gostišča Senica potekal že 7. me-
morial Andreja Strnada oziroma hitropotezni šahovski 
turnir. Udeležilo se ga je 24 šahistov iz celega Posavja. 
Prvo mesto je osvojil David Maksl, drugo Tomaž Žnider-
šič, tretje pa Janko Keše. Po turnirju je sledilo še dru-
žabno srečanje. J.M.

Že 14. Radejev šahovski 
memorial na Blanci

SEVNICA - V Športnem domu Sevnica je 7. februarja potekala 
redna, a hkrati volilna skupščina AK Sevnica. 30 udeležencev 
je pozdravila podžupanja Breda Drenek Sotošek, ki je pou-
darila dobre rezultate kluba, čeprav deluje v bolj skromnih 
pogojih, in obljubila, da si bo občina  maksimalno prizade-
vala, da se stanje izboljša. Naslednja štiri leta bo AK Sevnica 
vodil Sine Karlovšek, ki je tudi podal pogled v prihodnost. 
Poudarek bo na povečanju klubskega proračuna, pridobitvi 
strokovnega kadra in povečanju števila aktivnih članov, se-
veda poleg zavzemanja za boljše pogoje za vadbo. Rezultat-
ski cilj pa je biti konkurenčen na evropskem nivoju, najprej 
v mladinskih kategorijah, nato še med člani. Za atleta leta 
2008 je bil proglašen Robert Lendaro, za atletinjo leta pa 
Alenka Radej. Za naslove državnega prvaka pa so priznanja 
dobili Miha Povšič, Robert Lendaro, Katarina Gorenc in Sara 
Karlovšek. Priznanja jim je podelil Branko Kelemina, bivši 
predsednik in sedaj velik podpornik AK Sevnica.

Atlet leta je Lendaro

BIZELJSKO - Osnovna šola Bizeljsko je 3. februarja izve-
dla regijsko tekmovanje Posavja, Dolenjske in Bele kraji-
ne za Cankarjevo priznanje. 114 mladih je pisalo eseje na 
podlagi izbranih literarnih del s skupno temo Jaz v svetu, 
ki se spreminja. 

Hkrati je regijsko tekmovanje za drugo skupino iste-
ga območja potekalo na Šmarjeti. Na OŠ Bizeljsko so 
mladi v uvodnem pozdravu v šolski telovadnici prisluh-
nili literarni uprizoritvi Dimove Distorzije s strani bi-

zeljskih gostiteljev, ki jo je prav za to priložnost pripra-
vila organizatorka tekmovanja Barbara Zorko. Šolski 
ansambel Fru Fru se je z Rock Fru Fru različico po vzgle-
du omenjenega dela predstavil udeležencem tekmovanja.  
Med 114 tekmovalci je bilo posavskih v manjšem obsegu, 
kljub temu so svoje predstavnike ob šoli gostiteljici imele še 
šole iz Velike Doline, Cerkelj ob Krki, Leskovca in Krškega, 
Brestanice, Koprivnice, Senovega, Rake in Podbočja ter Sev-
nice, med njimi je bilo tudi 18 srednješolcev. Osnovnošolci 
so za izhodišče imeli omenjeno Distorzijo Dušana Dima, sre-
dnješolci pa Vevericam nič ne uide Nejca Gazvode in Muri-
šo Ferija Lainščka. Rezultati bodo znani marca, ko najboljše 
čaka še državno tekmovanje. S.V.

Regijsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje

Šolski ansambel po vzgledu Distorzije na uvodni 
slovesnosti (foto: Saša Dernač)

O ljubezni in spolnosti
POSAVJE - Otroški parlamenti se uspešno izvajajo že od leta 1990, letos torej že 19. leto zapored. Le-
tošnji na temo „Ljubezen in spolnost“ so v Posavju potekali v Sevnici, Krškem in na Bizeljskem. Regij-
ska koordinatorka otroških parlamentov za Posavje je Zveza prijateljev mladine Krško, pri kateri deluje 
tudi aktiv mentorjev otroških parlamentov. 

Udeleženci, tokrat so bile 
številčnejše učenke, so do-
dobra izkoristili dano jim be-
sedo in pestro, doživeto, za-
nimivo, brez dlake na jeziku 
ter odprto in brez zadržkov 
podajali svoja mnenja na iz-
vedeno anketo na isto temo. 

V anketi je sodelovalo 494 
učencev, nekaj več fantov 
kot deklet, ki so odgovarjali 
na vprašanja kot so Kaj ti po-
meni ljubezen, Kaj je v lju-
bezni najpomembnejše, Ka-
kšne vrednote cenijo, Koliko 
imajo prijateljev, ki jim lah-
ko zaupajo, opredelili pa so 
se tudi do vprašanja, če ima-
jo dekle oz. fanta? Na koncu 
so izvolili svojega predstavni-
ka, učenca iz krške OŠ Juri-
ja Dalmatina Marka Stručića, 
ki jih bo 23. marca zastopal 
na državnem otroškem parla-
mentu, zagovarjal pa bo tudi 
predlagano temo Vpliv medi-
jev na življenje mladih. 

V brežiški občini so otroške 
parlamente na pobudo kolek-
tiva ravnateljev in ob podpo-
ri ZPM Krško obudili lani, ko 
je bila gostiteljica otroške-
ga parlamenta OŠ Artiče, 

Udeleženci občinskega otroškega parlamenta v Sevnici

Mladi osnovnošolci med zasedanjem otroškega 
parlamenta v Krškem

Del otroških parlamentarcev na Bizeljskem 

Zveza prijateljev mladine Krško in
Društvo ZPM Krško – levi breg

vabita na

10. TRADICIONALNO OTROŠKO  
PUSTNO RAJANJE

v soboto, 21. februarja 2009, od 14. do 17. ure
v Hotelu City Krško (Diskoteka Kristal)

Animatorji - prostovoljci ZPM Krško
Vabljeni otroci v spremstvu staršev!

RADEČE - Atletski klub Radeče je 8. februarja v športni dvo-
rani v Radečah organiziral atletski mnogoboj za učence in 
učenke osnovnih šol dolenjske regije. Nastopilo je 120 učen-
cev in učenk, ki so tekmovali v štirih starostnih kategorijah 
pri dečkih in deklicah v metu žoge, skoku v daljavo, teku in 
skoku v višino. Tekmovanja so se udeležili člani AK Kočevje, 
AK Bela krajina Črnomelj, AK FIT Brežice, AK Špela Škoflji-
ca, AK Krka z učenci in učenkami novomeških osnovnih šol, 
AK Sevnica ter AK Radeče in učenci OŠ Radeče. Zmagovalci 
so postali: U10 - Marko Čmrlec (AK Špela) in Žanin Kužnik 
(AK FIT Brežice), U12 – Jaka Grunfeld (AK Špela Škofljica) in 
Lara Omerzu (FIT Brežice), U14 - Kristian Grunfeld (AK Špe-
la) in Nina Bahor (AK Bela krajina Črnomelj) ter U16 - Marko 
Planinc in Katja Bevc (oba FIT Brežice). Medalje za doma-
či AK Radeče so osvojili: Eva Pepelnak, Aljaž Renko in Miha 
Uranič - srebrno, Marko Pepelnak in David Remar – brona-
sti ter Nejc Klinar za OŠ Radeče. Organizator AK Radeče je 
za prvih šest v posamezni disciplini pripravil medalje in za 
prvih deset še praktične nagrade. Vsi udeleženci tekmova-
nja so prejeli malico in spominsko diplomo. 

Atletski mnogoboj v Radečah
BREŽICE - Društvo 
študentov Brežice 
je posavsko mladi-
no zopet navdušilo 
z odlično zabavo, 
Valentinovim DŠB 
festom. Letos je or-
ganizacijo tega do-
godka vzela v roke 
dijaška sekcija dru-
štva in s pomočjo 
ostalih aktivistov so pripravili nepozabni večer za dijake, štu-
dente in druge, željne zabave. Dogodek se je odvijal v petek, 
13. februarja, v Mladinskem centru Brežice. Kot prvi so razigra-
no množico v ska ritmih navdušili senovški nadebudneži Splash 
the Toilet, sledili so jim brežiški rokerji Meteora, na koncu pa so 
zablesteli še težko pričakovani glasbeni gostje – priznana sloven-
ska skupina Mi2. Ker dobro vemo, kako dodatno popestriti dogo-
dek, smo tudi tokrat pripravili nagradno igro, v kateri so se mla-
di preizkušali v logičnem razmišljanju, petju in celo osvajanju. 
Nagrade, ki so jih pogumneži odnesli domov, sta pripravila turi-
stična agencija Collegium in Društvo študentov Brežice. Priredi-
tev je bila tematsko obarvana, in sicer v znamenju prihajajoče-
ga Valentinovega dne. Rdeča oblačila obiskovalcev, romantično 
okrašena dvorana in polna mera energije niso pustili ravnodu-
šnega prav nikogar, še posebej pa ne zaljubljencev.  S takšnim 
vzdušjem smo hoteli še bolj povezati mlade, jim omogočiti spo-
znavanje in druženje ob dobri glasbi ter jim hkrati pripravili pri-
jeten začetek počitnic oz. študentom zagotovili sprostitev po na-
pornem izpitnem obdobju. DŠB, foto: Aleš Rupar

Valentinov DŠB fest ‘09

BREŽICE, SEVNICA - Po dveh drugih in enem tretjem mestu 
se je ekipa brežiških mladincev na četrtem turnirju državne 
lige v streljanju z zračno pištolo na centralnem strelišču v 
Ljubljani povzpela na najvišjo stopničko. Levji delež k temu 
uspehu je z novim osebnim rekordom 369 krogov prispeval 
Tadej Sečen, ki je med posamezniki zasedel 2. mesto, na 
katerega se je prebil tudi v skupni uvrstitvi. Simoni Molan 
se tokrat ni izšlo po načrtih in je s 359 krogi pristala na 3. 
mestu. Tretji član ekipe Marko Pšeničnik je bil s 345 krogi 
peti. Med brežiškimi mladinkami velja za nov osebni rekord 
340 krogov pohvaliti še Katarino Žniderič. Na stopničke so v 
nedeljo dvakrat stopili tudi mladi Sevničani. V postavi Moj-
ca Kolman, Saša Rešeta in Klemen Juvan so med ekipami 
zasedli 3. mesto, Kolmanova pa je med vrstnicami s 367 za-
detimi krogi gladko zmagala, tako da vodeči Brežičanki Mo-
lanovi pred zadnjim marčevskim turnirjem že krepko diha za 
vrat. Brežiški kadeti, za katere so nastopili Matej Ribič, Vla-
dislav Šelest in Kristian Petrič, so po treh zaporednih tre-
tjih mestih tokrat prvič ostali brez stopničk.

Zmaga brežiških mladincev
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V telovadnici osnovne šole 
Maksa Pleteršnika v Pišecah 
bodo v nedeljo, 8. marca, 
ob 17. uri pred domačo pu-
bliko nastopili člani ansabla 
Lojzeta Ogorevca in pred-
stavili skladbe z nove zgo-
ščenke, ki je vsebinsko po-
svečena domačim krajem, 
še posebno pa Pišecam. Kon-
cert bodo obogatili gostje, 
med njimi Brežiški flosarji, 
Veterani, Dobri prijatelji, 
Pišečka Mica, Pleteršnikovi 
ljudski pevci iz Pišec in ne-
kateri drugi. Na fotografiji 
Lojze Ogorevc med lanskim 
nastopom v Mestnem atriju 
Brežice.  S.M.

POROČILI
SO SE

• Simon Vrabec, Dutovlje in 
Andreja Gerjevič, Zgornji 
Obrež,  

• Alojz Kert in Petra 
Ferenčak, oba iz Brežic,

• Aleš Pavlovič in Suzana 
Mlakar, oba iz Velikega 
Mraševega.

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Darja Germšek Predanič, 

Glogov Brod – dečka,
• Aleksandra Blazinšek, 

Globoko – deklico,
• Mojca Frelih, Zgornja 

Pohanca – deklico, 
• Urška Erjavšek, Krško – 

deklico,
• Sabina Kodrič, Brezje v 

Podbočju – dečka,
• Adelaida Mešić, Brežice – 

deklico,
• Sonja Špadič, Brežice – 

deklico,
• Stanka Žnidaršič, Lukovec 

– dečka,
• Marina Lukić, Velenje - 

deklico in dečka,
• Silvija Podvinski, Blatno – 

deklico,
ČESTITAMO! 

ABANKA JE BANKA PRILOŽNOSTI 
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Dinamično delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev 
in pridobivanje novega znanja. Sprejmete izziv? Če ste 
pripravljeni na osebni in strokovni napredek, se nam 
pridružite kot član motivirane in sposobne ekipe Abanke.

Vodja ekspoziture (m/ž)
za našo poslovno enoto v Krškem
Ključne naloge novega sodelavca bodo:
• promocija storitev banke in trženje bančnih produktov 

fizičnim in pravnim osebam na območju bančne enote
• vodenje in organiziranje dela ter sodelavcev v ekspozituri
• uvajanje sprememb v delovni proces

Od kandidata pričakujemo:
• VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali druge 

ustrezne smeri
• najmanj 5 let delovnih izkušenj na finančnem področju
• poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows
• zaželene so izkušnje pri vodenju 
• sposobnost organiziranja in vodenja delovnega procesa
• usmerjenost k rezultatom
• samoiniciativnost, motiviranost in izrazito ciljno usmerjenost

Ponujamo vam delo v dinamičnem okolju, polno novih 
izzivov, ki omogočajo tako osebni kot strokovni razvoj, ter 
stimulativno napredovanje v skladu z vašimi poklicnimi 
ambicijami, potenciali in poslovnimi rezultati.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas z največ 
šestmesečnim poskusnim delom. 
Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom 
ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v osmih dneh 
od objave tega oglasa na naslovu:
Abanka Vipa d.d., Kadrovska služba, Slovenska cesta 
58, 1517 Ljubljana, oziroma na e- naslovu: 
kadrovska.sluzba@abanka.si. 
V polje “zadeva” vpišite naziv delovnega mesta, na katerega 
se prijavljate. 
O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po podpisu 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 

Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju ali pa morda o prekvalifikaciji v drug 
poklic? Iščete zaposlitev in želite izboljšati svoje načine iskanja zaposlitve?

 Vabljeni v

kjer vam bomo pomagali pri odločanju o izbiri primernega 
izobraževanja, pri izdelavi načrta iskanja zaposlitve, 

pisanju prošenj in življenjepisov 
ter pripravi na zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško na 
Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) in 051/ 306 

113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno oziroma po potrebi pa gostuje tudi v drugih krajih, 
in sicer v knjižnici Brežice ter knjižnici Sevnica. Dodatne 

informacije in rezervacije na: 051-306-113.

Svetovalno središče Posavje od leta 2008 dalje deluje v okviru projekta 
Center vseživljenjskega učenja Posavje (CVŽU Posavje), ki je v celoti 
financiran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropske unije iz 

Evropskega socialnega sklada.

FORM TEHNIK, d.o.o.
IŠČE kandidate za zasedbo naslednjih delovnih mest:

VODJO ORODJARNE
Pogoji:
• inženir strojništva,
• 5 let delovnih izkušenj,
• vozniško dovoljenje B kategorije,
• zelo dobro znanje nemškega ali angleškega jezika,
• računalniška znanja: delo z urejevalniki besedil, tabel 

in baz podatkov, oblikovanje.

DELAVCA NA STROJU ZA ELEKTROEROZIJO
Pogoji:
• zaključeno izobraževanje V. stopnje strojne smeri,
• 3 leta delovnih izkušenj,
• vozniško dovoljenje B kategorije,
• dobro znanje nemškega ali angleškega jezika,
• računalniška znanja: delo z urejevalniki besedil, tabel 

in baz podatkov.

ORODJARJA
Pogoji:
• zaključeno izobraževanje V. stopnje strojne smeri,
• 3 leta delovnih izkušenj,
• vozniško dovoljenje B kategorije,
• dobro znanje nemškega ali angleškega jezika,
• računalniška znanja: delo z urejevalniki besedil, tabel 

in baz podatkov.

Kandidate prosimo, da nam pošljejo svojo ponudbo 
z življenjepisom na naslov: 

FORM TEHNIK, d.o.o. 
Slovenska vas 4j, 8261 Jesenice na Dolenjskem

ali na: info@formtehnik.si 
ali izpolnijo obrazec na:

www.formtehnik.si

Terme 
ČATEŽ

Sobota

28.02.
ob 20.00

Predprodaja vstopnic:
- bencinski servisi Petrol
- BIT (Brežiška info točka)
- Punkt (Krško, Brežice)
- TA Integral Brebus
- TIC Brežice in Čateške 

Toplice, trgovine Big Bang
- Modri študenstki servisi ter 

e-študentski servisi
Internetna prodaja:
www.eventim.si, 
www.vstopnice.com
www.koncerti.net
Tel. prodaja: 031 349 000

Že na brežiški gimnaziji se 
ga je prijelo ime Frenk in se 
obdržalo med kolegi in pri-
jatelji. Maturirala sva na 
gimnaziji v Brežicah in di-
plomirala na arhitekturi lju-
bljanske Univerze; za las pa 
sva se izognila Likovni aka-
demiji. Mnogi so večkrat po-
mislili, da sva brata, sva pa 
bratranca. Projektirati sva 
začela leta 1961 pri Grad-
beniku v Brežicah prvi ve-
čji objekt brežiški Prosvetni 
dom; Frenk je sodeloval pri 
izdelavi izvedbenih načrtov. 

Prav v tem domu smo leta 
1963 ustanovili Projektivni 
biro Region, ki je na svojem 
višku presegel število 40 pro-
jektantov raznih strok. Regi-
on pa je bil tudi soustanovi-
telj Inštituta za regionalno 
ekonomiko v Ljubljani, s ka-
terim smo izdelali Razvojni 
koncept Posavja-mesto troj-
ček, za dobo 1971-1985. 

Arhitekt Franc Filipčič je di-
plomiral s področja arhitek-
turne dediščine na prostoru 
brežiške občine, pri profe-
sorju umetnostne zgodovine 
Marjanu Mušiču. Čeprav je 
ustvarjal vrsto let na različ-
nih področjih arhitekture, od 
urbanizma do notranje opre-
me, je vendarle ostal njegov 
najljubši konjiček arhitektur-
na dediščina. To se je lepo po-

Arhitekt Franc Filipčič
Pred štirimi leti, meseca februarja, se je končala ustvarjalna pot dobro zna-
nega arhitekta, ki je tudi sooblikoval podobo sodobne arhitekture pri nas in 
jo zaznamoval z modernizmom, humanostjo in izročilom naših prednikov. 
Dela Franca Filipčiča živijo z ljudmi in ob njih. V njegovih svetlih učilnicah 
številnih šol odrašča in se napaja z učenostjo mladi rod. 

kazalo pri urejanju brežiškega 
gradu in njegovih muzejskih 
zbirk, ob sodelovanju z zgo-
dovinarjema prof. Stankom 
Škalerjem in prof. Marjanom 
Gregoričem. Vseskozi je imel 

pravilen strokovni čut do me-
stnega jedra Brežic in si priza-
deval za ustanovitev Društva 
za oživitev mesta Brežice; so-
deloval pa je že davno prej v 
podobni organizaciji, ki jo vo-
dil znani slovenski slikar Fra-
njo Stiplovšek. 

Njegove zamisli so se pogo-
sto napajale s funkcionalno-
stjo, lepoto in dovršenostjo 
konstrukcije slovenskega po-
deželskega stavbarstva. Prav 
zato je veliko časa posvetil 
ruralni hiši in se trudil, da 
bi služila sodobnemu člove-

ku, obenem pa je poizkušal 
v njej ohraniti sledi znanja in 
lepote prejšnjih rodov. Bolj 
redki so bili graditelji, ki so 
dojeli arhitekturne vrednote 
njegove družinske hiše. 

Arhitektura ni bila Frenku 
samo poklic, temveč tudi veli-
ko življenjsko veselje; prikle-
nilo ga je dobesedno k risalni 
mizi, tudi v obdobju njegovih 
najtežjih trenutkov. Ustvaril 
je veliko. Njegovo največje 
delo, ob množici stanovanj-
skih hiš, so zagotovo javne 
zgradbe: novomeška galeri-
ja, osnovne šole, brežiška gi-
mnazija s telovadnico, kultur-
na domova v Krškem in Žalcu, 
upravne zgradbe in lepo števi-
lo memorialnih obeležij. 

V Društvu za oživitev mesta 
Brežice je nastala letos po-
buda, da bi primerna institu-
cija pripravila razstavo nje-
govih del.
 arh. Karl Filipčič,
 predsednik Društva za 
 oživitev mesta Brežice

Frenk, olje, platno, Dušan 
Filipčič, akad. slikar 
(foto: Branko Brečko)

S Posavskim obzornikom  
na koncert Dražena Zečića!

Koncert hrvaškega pevca iz Splita, Dražena Zečića, ki ga 
poznate po melodijah »Ima li nade za nas«, »Govore mi 
mnogi ljudi«, »Nitko nema dva života« in mnogih drugih 
uspešnicah, si lahko ogledate s pravilnim odgovorom na 
nagradno vprašanje. Pet izžrebancev bo prejelo po 2 vsto-
pnici, srečne izžrebance bomo tokrat zaradi hitro bliža-
jočega se koncerta obvestili po telefonu ali elektronski 
pošti, njihova imena pa kot ponavadi objavili v naslednji 
številki časopisa.  

Tokratno nagradno vprašanje se glasi:
V koliko izvodih izhaja časopis Posavski obzornik? (na-
mig: odgovor boste našli na prvih straneh časopisa). Od-
govor na nagradno vprašanje, svoj naslov in telefonsko 
številko (ali e-mail) pošljite najkasneje do srede, 25. fe-
bruarja, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za koncert Dražena Zečića »

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško 

Predstavili bodo novo zgoščenko

ZAVOD EMMA - Center za pomoc žrtvam nasilja,  
Enota Krško

KRIZNI TELEFON št. 059 044 355 ali 080 2133: 
ob delovnikih med 9.00 in 15.00 uro  

in vsak dan med 18.00 in 21.00

Prijave za usposabljanje novih prostovoljcev in 
prostovoljk do 20. aprila 2009!
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Prodam dvosobno mansardno 
stanovanje, 77 m2, v Dalmatino-
vi ulici v Krškem, stanovanje je 
opremljeno, leto gradnje 1989, 
kompletno adaptirano leta 2002. 
Tel.: 041 334 654

Prodam tri in polsobno stanova-
nje na Vidmu z garažo, ugodno. 
Tel.: 040 551 417

Prodam zidanico z vinogradom 
na Zdolah. Tel.: 041 732 939

Prodam vinograd v Šedmu, 2118 
m2, asfaltiran dostop, voda na 
parceli, elektrika v bližini, grad-
beno, cena 18.500 €. 
Tel.: 041 854 511

Prodam leseno hišo 5x10 m, ugo-
dno, ostalo po dogovoru. 
Tel.: 041 997 441

Prodam ali oddam v obdelavo 
majši vinograd, približno 300 trt, 
v Brezovski gori, ugodno. 
Tel.: 041 359 516

Prodam vinograd s 750 trtami, 
možnost gradnje zidanice, voda 
in elelktrika v bližini, cena 6000 
€. Tel.: 031 504 280

Prodam hišo v Radečah, v račun 
vzamem tudi enosobno stanova-
nje, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 280 912

Prodam 15 arov gozda, vikend z 
elektriko, vodo, bližina asfalta, 
vinograd s 343 trtami, orodji, na 
lepi legi pri Vrhovem. 
Tel.: 031 483 935

Prodam Golf 1.6 D, letnik 1986, 
prvi lastnik, v odličnem stanju, 
višnjeve rdeče barve, cena 600 
€.Tel.: 041 400 313

Prodam R Senic, letnik 2001, 1.9 
DCI, temno zelen, tonirana ste-
kla, vsa oprema, cena 6.000 €. 
Tel.: 041 495 697

Prodam Seat Cordoba SDI, letnik 
2002, klima, ohranjen, servisiran 
in garažiran. Tel.: 070 874 120

Prodam Passat karavan, 1.9 TDI, 
74 kw, letnik 2002, prevoženih 
175.000 km, metalik siv, avto-
matska klima, odličen. 
Tel.: 041 577 190

Prodam VW Polo 1.4, letnik 
1997, 3 vrata, svetlo rdeče bar-
ve, registriran do maja 09, pre-
voženih 89.000km, cena 1.650 €. 
Tel.: 031 379 620

Prodam BMW 318i, letnik 1995, 
cena 1500 €. Tel.: 070 846 522

Prodam Daewoo Lanos 1.5, le-
tnik 2000, 5 vrat, klima, registri-
ran do 4/2009. Tel.: 031 874 363

Prodam Furgon Mercedes 308, 
letnik 1992, v odličnem stanju, 
vožen samo na Primorskem. 
Tel.: 041 28 536

Prodam Golf D, bele barve, 
odlično ohranjen, vreden ogle-
da. Tel.: 031 386 848

Prodam Nissan Almera, 1.4, 
letnik 1999, z dodatnimi le-
tnimi gumami, registriran do 
30.04.2009, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 529 428

Prodam Renault Laguna Gran-
dtour, letnik 2002, vsa oprema, 
odlično ohranjen, vreden ogle-
da. Tel.: 041 451 399

Prodam Audi A3, 1.9 TDI, letnik 
2003, prevoženih 126.000 km, 
črne barve, 5 vrat, odlično ohra-
njen. Tel.: 051 306 294

Prodam Ford Fiesta 16v, letnik 
1996, registriran do 10.09.2009, 
nove gume, 5 vrat, cena 750 €. 
Tel.: 07 496 1743

Prodam Mazdo 323, letnik 1997, 
prevoženih 104.000 km, prvi la-
stnik, odlično ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 990 247

Prodam Tomos ATX 50c, letnik 
1998, tehnično brezhiben, regi-
striran, nepredelan, rdeč, cena 
320 €. Tel.: 051 261 092

Prodam moped znamke Tomos 
APN 6, letnik 2004, dobro ohra-
njen, registriran do maja 2009, 
cena 350 €. Tel.: 031 247 145

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

ni, povesti. Za nakup v kompletu 
je cena za knjigo 7 €, možen del-
ni ogled knjig. Podarim trosed-
ležišče. Tel.: 031 552 797

Prodam šivalni stroj Overlok pri-
vileg, štirinitni, dvoigelni in na-
vadni šivalni stroj meseršnit na-
mizni. Tel.: 040 802 630

Prodam omaro za dnevno sobo 
3,2 m in klubsko mizico, cena 
100 €. Tel.: 040 843 634

Prodam dobro ohranjen šte-
dilnik znamke Candy, rostfrei, 
90x80x55, 4x plin, 2x elektrika, 
električna pečica, prostor za je-
klenko, cena 100 €. 
Tel.: 031 760 575

Prodam vitlo 5t Jagodič, zelo 
močna konstrukcija in rabljene 
traktorske gume, 14,9/28, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 672 581 

Prodam Jolly Steel stroj za va-
kumsko pakiranje. 
Tel.: 07 492 1254

Prodam štedilnik na drva – pla-
men, skoraj nov, v garanciji, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 820 124

Prodam varilni aparat inverter-
ski 160 A, 220 V, nov, zapakiran, 
v garanciji. Tel.: 031 815 236 

Prodam pralni stroj Beko in šte-
dilnik, lepo ohranjeno, staro 3 
leta, ugodno. Tel.: 051 223 490

Prodam usnjeno kotno črno se-
dežno garnituro, staro 2 leti, je 
moderna in odlično ohranjena, 
ugodno. Tel.: 040 551 417

Prodam dvosed d-170 cm, rjavo 
oker barve iz umetnega usnja, 
cena 130 € in dvokrilno starin-
sko omaro z vitrino, temen les, 
š-116cm, v-180cm, g-51cm, cena 
150 €. Tel.: 041 832 661

Prodam cirkular kovinske kon-
strukcije z nastavljivo mizo, tri-
fazni motor 7,5 KM na kolesih, 
brezhiben in 3 krožne žage. 
Tel.: 041 552 915 

Prodam bronasti kip manjše di-
menzije, lovski motiv, primeren 
za lovske salone ali sobe. 
Tel.: 041 795 778

Prodam stacionarni telefon, nov, 
model Tx420 COM, Bakker. 
Tel.: 041 328 062

Prodam 10 paketov stiroporja, 
debeline 5 cm. Tel.: 031 711 094

Prodam kalano kolje dolžine 2 m 
ter hlevski gnoj. 
Tel.: 07 496 9637

Prodam srebrni jedilni pribor, 
star cca. 50 let, 27 delni, nera-
bljen. Tel.: 040 208 353

Prodam molzni stroj za krave 
ali koze ter krompir, jedilni in 
za seme. Tel.: 031 845 064

Prodam prikolico, manjšo, pri-
merna za manjši traktor, cena 
250 € in železno vrv, dolžine 25 
m, cena 20 €. Tel.: 040 730 693

Prodam 2 m3 smrekovih desk, 
debelina 0,25cm. 
Tel.: 041 739 018

Prodam betonske strebre, ko-
nosne za vinograd, 50 kosov, ra-
bljene, cena 150 €. 
Tel.: 031 249 582

Prodam marmor ploščice, di-
menzije 15x30, bele, kvalite-
ta A, debeline 1 cm, količina 60 
m2, cena 18€/m2. Tel.: 041 341 
990, Krško

Prodam škropilnico na električni 
pogon, 100 m visokotlačne cevi 
na kolutu. Tel.: 051 306 280

Prodam vrtno kosilnico MTD XP 
40 Sprint, Briggs Stratton, mo-
tor 4,5 konjev, samohodna, cena 
250 €. Tel.: 041 983 402

Prodam kosilnico Gaspardo, ve-
čjo količino ječmena, menjam 
teličko za bikca. 
Tel.: 041 446 254

Prodam nahrbtno kosilnico Ka-
wasaki TJ45E, najnovejša izved-

ba, nova, cena 400 €. 
Tel.: 031 464 541

Prodam kosilnico BCS, širina 
110, nizka kolesa za hribovit te-
ren, stara 15 let, lepo ohranje-
na, cena 1000 €. 
Tel.: 031 304 226

Prodam lesena vratna krila-ga-
ražna, v izmeri 200x110. 
Tel.: 031 334 240

Prodam starinsko prešo na ka-
men, kamen je naravno klesan, 
za uporabo ali okras, cena 200 €. 
Tel.: 041 272 545 

Prodam poviške za TPV prikoli-
co, dolžine 1,80 m in original ce-
rado. Tel.: 051 305 520

Prodam samonakladalko SIP 25 
m3, puhalnik Tajfun z el. motor-
jem, molzni stroj Alfa laval, sto-
ječi. Kupim pajkl. 
Tel.: 07 495 9799

Prodam škropilnico Stihl SG 17, 
rabljeno, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 717 160

Prodam strešno opeko Vesna, 
sive barve, s krajniki in sleme-
njaki, cca. 900 komadov, lahko 
tudi manj, ugodno. 
Tel.: 051 389 362

Prodam kalano kostanjevo ko-
lje, dimenzije 2, 2.5, 3 m, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 839 802

Prodam pecljalnik-otepalnik s 
črpalko za grozdje, cena po do-
govoru. Tel.: 051 646 340

Prodam seno v kockah in v re-
fuzi, prodam tudi metrska drva. 
Tel.: 041 809 074

Prodam kvalitetno seno, balira-
no v kocke ter vhodna in balkon-
ska vrata, okna raznih dimenzij 
in prenosno prešo. 
Tel.: 041 918 290 

Prodam koruzo  0,15 €, ječmen 
0,20 €, oves 0,25 €, seno v okro-
glih balah 25 € in slamo 15 €. 
Tel.: 031 834 173 

Prodam suho seno, balirano v 
okrogle bale, okrog 15 bal, cena 
25 €/komad. Tel.: 040 345 693

Prodam 10 m suhih bukovih drv 
in 2 m3 jesenovih plohov, okolica 
Sevnice. Tel.: 031 450 095

Prodam kostanjevo kalano ko-
lje za vinograd, cena 1,10 €/ m2. 
Tel.: 07 496 2738

Prodam žico za vinograd, okoli 
500 kg. Tel.: 031 637 692

Prodam 40 silažnih bal prve ko-
šnje, dobre kvalitete in rabljeno 
strešno opeko. Tel.: 07 497 2402

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

Prodam nesušeno koruzo. 
Tel.: 07 496 7135

Prodam 10 silažnih bal, cena po 
dogovoru. Tel.: 070 865 457

Prodam seno, ročno spravljeno, 
cena in ostalo po dogovoru. 
Tel.: 07 497 2407

Prodam kolje na rasti 0,50 €/
kom, motorno žago Stihl 046, 
lepo ohranjeno, cena 200 €. 
Tel.: 040 274 855

Prodam 10 novih až, 10 sat ar-
jev, nov lesen čoln ter macesno-
ve elemente za balkonsko ogra-
jo. Tel.: 031 501 801

Prodam bukova ali mešana drva, 
dolžinska, metrska ali razžaga-
na, dostava na dom, količinski 
popust. Tel.: 041 542 634 

Prodam bukova drva, metrska ali 
razžagana, po dogovoru tudi do-
stavim na dom. Tel.: 051 633 499

Prodam kostanjevo kolje, dolži-
na 2 m, cena 120 €. 
Tel.: 051 845 161

Prodam ruženo koruzo, cca. 
1200 kg, cena 0,25 €. 
Tel.: 07 496 7339

Prodam kostanjevo suho kalano 

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

Prodam moped APN 6, letnik 
1988, brezhiben, odličen motor, 
cena ugodna. Tel.: 07 498 7209

Prodam traktor Masej Fergu-
son 42 KM, letnik 1972, registri-
ran ter koruzo, ječmen, slamo, 
8 komadov okroglih bal. 
Tel.: 031 610 933

Prodam dekliško obhajilno oble-
ko, ugodno. Tel.: 07 497 9286, 
zvečer

Prodam masažno blazino ter ra-
čunalnik Comping s kamero, ugo-
dno. Tel.: 051 827 638 

Prodam masivno ovalno mizo in 
nov zaušesni slušni aparat Pho-
nak AG s šestimi baterijami, ugo-
dno. Tel.: 040 619 668

Prodam komodo iz polnega lesa 
bor ter različna stara ogledala in 
kmečke starinske predmete. 
Tel.: 041 709 516

Prodam klasično kitaro Almansa. 
Tel.: 041 657 550

Prodam Tomy varuško classic, 
zelo malo rabljeno, walk about 
classic advance, 300 m in baby 
torbo s previjalno podlago, mo-
dre barve, cena 50 €. 
Tel.: 041 724 064

Prodam sivo fantovsko obleko za 
birmo. Tel.: 041 229 949

Prodam otroško posteljo 190x90, 
barva bukev, jogi in podlago iz 
ovčje volne za jogi, lepo ohra-
njeno, cena 70 €. 
Tel.: 031 693 383

Prodam dve postelji z ležišči 
200x90 cm, možno sestaviti v 
pograd. Tel.: 041 657 551

Prodam otroško posteljico z jo-
gijem 60x120, cena 40 €. 
Tel.: 041 637 692

Prodam žensko krzneno bundo, 
š-45, d-120 cm, šal in kapa-kr-
zno. Tel.: 030 911 534

Prodam  avtoradio Philips, cd, 
digital, črn in original Audi av-
toradio, kasetofon, brezhiben, 
zelo ugodno. Tel.: 041 279 213

Prodam maturantsko žensko 
obleko, rdeče barve, številka 
38-40. Tel.: 031 701 402

Prodam novo otroško pisalno 
mizo, zelo ugodno. 
Tel.: 07 477 8253

Prodam bio domačo skuto, 3€/
kg. Tel.: 041 835 874

Prodam smučarske čevlje za 
simbolično ceno, model Junior 
40 ½ Alpina, za fanta, 1x upora-
bljene. Tel.: 03 568 5361

Prodam kotno sedežno garnituro 
2,80 x 2,30 m, mikrotkanina, te-
mnejši vzorec in sobno kolo Ket-
tler, malo rabljeno. 
Tel.: 041 490 912

Prodam ovalno belo mizo s šesti-
mi stoli, simbolična cena in mini 
hladilnik 220 V, nov z garancijo. 
Tel.: 07 497 4327, po 15.uri

Prodam zajčjo pištolo, peč Emo, 
električni radiator, kolo na pre-
stave. Tel.: 07 477 8069

Prodam okoli 50 kosov ohra-
njenih oblačil za deklico od 3 
let naprej: krila, majice, hlače, 
puloverji, bunda, zelo lepo ohra-
njeno. Tel.: 070 321 467

Prodam fine domače salame. 
Tel.: 051 601 956

Prodam 6 dnevni izlet v Pariz. 
Tel.: 041 837 627

Prodam različne oblike in veli-
kosti kvačkanih prtov, prtičkov in 
zaves, ugodno. Tel.: 041 422 504

Prodam 6 dnevno potovanje po 
Franciji-Pariz, v aprilu, zelo ugo-
dno. Tel.: 041 381 370

Prodam novo sobno kolo, cena 
130 €. Tel.: 041 732 944 

Prodam sedežno garnituro dvo-
sed, trosed, zelo ugodno. 
Tel.: 07 492 1407

Prodam 2 novi diatonični har-
moniki B,ES,AS in C,F,B, ugodno. 
Tel.: 031 793 132

Prodam 500 knjig, zbirke, roma-
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kolje, dolžine 2 in 3 m in žganje 
sadjevec. Tel.: 041 859 198

Prodam zaboje za krompir. 
Tel.: 041 944 227

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 041 508 255

Prodam 1500 kg koruze trdinke 
in 1000 kg pšenice ter ječmena. 
Tel.: 07 496 9474

Prodam seno v kockah, cca. 500 
komadov. Tel.: 040 343 113

Prodam silažne in suhe bale ter 
hidravlične vile HU-4 in plug Sla-
vonac. Tel.: 031 507 111

Prodam zidno opeko – blok, oko-
li 2500 komadov, 30x20x15 cm, 
ugodno. Tel.: 041 545 487

Prodam puhalnik Tajfun z ele-
ktro motorjem 7,5 kw in šesti-
mi cevmi, malo rabljen, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 338 819

Prodam dve plinski jeklenki 10 
kg, ugodno. Tel.: 031 594 341

Prodam 1 tono ječmena, cena 
0,20 €/kg. Tel.: 041 359 523

Prodam jedilni krompir in seno 
v štirioglatih balah ali v kockah. 
Tel.: 07 495 6009

Prodam jedilni visok fižol, čre-
šnjevec. Tel.: 07 496 7826, zvečer

Prodam domač jedilni krompir 
in ječmen ali menjam za buko-
va drva. Tel.: 041 380 591

Prodam orehe, cena 10€/kg, Sev-
nica. Tel.: 041 573 207, zvečer

Prodam domač jabolčni kis 
iz neškropljenih jabolk, cena 
0,50€/liter. Tel.: 041 444 201

Prodam bikca limuzin, težkega 
160 kg in 3 koze za zakol ali rejo, 
niso breje. Tel.: 041 551 406

Prodam  psičko nemško ovčarko, 
staro 5,5 mesecev, je cepljena 
in razglistena, cena simbolična. 
Tel.:  031 312 602

Prodam pse, škotske ovčarje, 
samček, samička, cena 150 €, 
ali menjam in psico dalmatinko, 
pripuščeno, kotila bo 29.3.2009, 
cena 200 €, ali menjam. 
Tel.: 040 982 599

Prodam prašiča težkega okoli 
100 kg, možen zakol in dostava.
Tel.: 041 778 087

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 2 tedna. Tel.: 031 486 076

Prodam teličko simentalko, tež-
ko 130 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 503 556

Prodam telico simentalko, bre-
jo v 9 mesecu. Tel.: 041 521 203

Prodam pašno telico, brejo 8 
mesecev. Tel.: 031 741 437

Prodam 10 mesecev stare rjave 
nesnice, ki že nesejo jajca, cena 
7,50 €. Tel.: 031 435 105

Prodam jagenjčke za zakol ali 
nadaljno rejo, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 278 758

Prodam  mirno in zelo prijazno 
žrebico, staro 10 mesecev, slo-
venske hladnokrvne pasme, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 582 015

Prodam prašiča težkega okoli 
100 kg, hranjen z domačo hra-
no, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 306 556

Prodam prašiča težkega 170 kg, 
krmljen z domačo hrano, Krško. 
Tel.: 07 492 2846

Prodam kozla, starega 4 leta, 
cena 60 € in brezova drva 3 m3, 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne namene. 
Vsak bralec lahko objavi v posamezni 

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

nitve 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 zavr-

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja belih 
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 cena 60 /m3, ter hidravlični ce-
pilec za drva 18 ton na traktorski 
pogon. Tel.: 041 843 079 

Prodam 8 ovc. Tel.: 031 495 074

Prodam kravo simentalko, bre-
jo. Tel.: 040 848 839

Prodam prašiče težke od 40 do 
50 kg. Tel.: 040 538 496

Prodam mlado kravo simen-
talko, po prvem teletu, vajeno 
paše. Tel.: 031 288 237

Prodam telico simentalko, pa-
šno, breja v 8 mesecu, cena 980 
€. Tel.: 07 818 0351

Prodam svinjo staro 20 mesecev 
po ugodni ceni, hranjeno z do-
mačo hrano. Tel.: 07 492 2781

Prodam pse, Pitbulle, stare 3 
mesece. Tel.: 070 834 200

Prodam cviček, cena 1 €/liter. 
Tel.: 041 852 184 

Prodam dobro vino cviček ali 
menjam za prašiča ali odojke. 
Tel.: 041 929 830

Prodam rdeče vino, cena 1 €/l, 
popust na večjo količino. 
Tel.: 031 622 566

Prodam kvalitetno rdeče vino, 
ali menjam za drva. 
Tel.: 041 371 381

Prodam vino cviček, poskusi in 
kupi, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 422 023

Prodam zelo kvalitetno vino mo-
dre frankinje, mešano rdeče in 
mešano belo, večje količine pri-
peljem tudi na dom. 
Tel.: 031 308 187

Prodam rdeče vino 400 l, sre-
miško bizeljski okoliš, smrekove 
punte ali polce, ter lege, osta-
nek od gradnje. Tel.: 041 439 908

Prodam belo in rdeče vino ri-
zling, muškat, šipon, plavec, čr-
nina, frankinja, večje količine 
pripeljem na dom. 
Tel.: 041 888 948

Prodam belo in rdeče vino, cena 
1 €/liter, večjo količino pripe-
ljem na dom. Tel.: 041 813 074 

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

Prodam vino mešano, bizeljski 
okoliš, rizling, rumeni plavec, 
kraljevina, 500 l, ali menjam za 
kotel za žganje. 
Tel.: 07 496 7008

Prodam rdeče in belo vino ali 
menjam za bukova drva, cena 
0,90 €/l. Tel.: 07 495 1577

Prodam vino beli pinot. 
Tel.: 040 608 100

Prodam mešano belo vino in 
frankinjo, bizeljski okoliš, cena 
1 €/l. Tel.: 031 765 662

Prodam rdeče namizno vino 900 
litrov, cena 0,85€/l, okolica Le-
skovca pri Krškem. 
Tel.: 031 316 166

Prodam srnjakove rogove na le-
senem podstavku, cena 40 €/
kos. Tel.: 031 571 438

Kupim otroško posteljico, dobro 
ohranjeno z vzmetnico. 
Tel.: 041 579 393

Kupim luščilec za koruzo in te-
lico ali kravo. Tel.: 040 309 402

Kupim zazidljvo parcelo, vikend 
ali manjšo hišo na Libni, Sremiču 
ali bližnji okolici Krškega. 
Tel.: 031 583 527

Kupim motorno kolo Tomos. T
el.: 051 818 219

Kupim ovce in koze za mleko ter 
kolup za odcejanje sira. Prodam 
kozliče za nadaljno rejo. 
Tel.: 031 873 445

Kupim staro leseno vinogradni-
ško stiskalnico (prešo) na kamen. 
Tel.: 040 225 772

Kupim verige za TV 420 6.00, 16 
col. Tel.: 07 497 0018

Najamem manjše stanovanje, 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 19. februarjem in 4.  marcem
Četrtek, 19. 2.
• od 9.00 do 13.00 v MC Brežice: počitniške aktivnosti
• od 9.00 do 13.00 v MC Krško: počitniške aktivnosti – žur dan
• od 17.00 do 18.30 v igralnici MC Brežice: mladinske delav-

nice – izdelovanje nakita
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško (kino): animirana akcij-

ska komedija „Čebelji film“

Petek, 20. 2.
• od 9.00 do 13.00 v MC Brežice: počitniške aktivnosti
• ob 10.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Kr-

ško: pustne ustvarjalnice za vesele počitnice
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger 
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško (kino): animirana akcij-

ska komedija „Čebelji film“
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: risk play
• ob 19.00 v Čebeln’aku (MC Krško): žur za mlajše od 18 let
• ob 19.00 v OŠ Raka: nagradni kviz
• ob 19.00 v SMC Sevnica: Emil Stopar - predstavitev bivanja 

v Angoli “To je Afrika... Viana, raj na zemlji”
• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško (kino): komična roman-

tična drama „Ljubezen v Barceloni“

Sobota, 21. 2.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – izdelava pustnih 

mask
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – zimsko vzdušje sko-

zi vse leto
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: družinska delavnica s keramiko
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 14.00 v diskoteki Kristal (hotel City) v Krškem: tradicio-

nalno otroško pustno rajanje
• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice (stari 

vhod): solo didgeridoo koncert Dubravka Lapaineta
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: lego večer
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško (kino): animirana akcij-

ska komedija „Čebelji film“
• ob 20.00 v kulturnem domu na Blanci: veselo pustovanje, 

igra Ansambel bratov Povše, za šankom bo stregla Anka iz re-
sničnostnega šova Kmetija

• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško (kino): komična roman-
tična drama „Ljubezen v Barceloni“

• ob 20.00 v Čebeln’aku (MC Krško): koncert skupine Bar-
ley Modern 

• ob 21.00 v MC Brežice: undercover party – ples in zabava 
pod maskami

Nedelja, 22. 2.
• ob 14.00 v Kostanjevici na Krki: oklic Kurenta in velika pu-

stna povorka
• od 15.00 dalje v športni dvorani OŠ Sevnica: otroška ma-

škarada
• ob 15.00 v dvorani OŠ Raka: igra gledališke skupine Stu-

denec „Na kmetih“
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: koncert skupine Terra-

folk in pevke Une Palliser

Ponedeljek, 23. 2.
• ob 16.00 in 19.00 v Kostanjevici na Krki: občni zbor Prfor-

cenhausa, ob 21.00 v gostilni Žolnir: ples v maskah

Torek, 24. 2.
• ob 13.00 izpred šole na Bizeljskem: pustna povorka in za-

ključno rajanje na šolskem igrišču
• ob 16.00 izpred vrtca Mavrica Brežice: brežiški pustni otro-

ški karneval 
• ob 18.00 v klubu KD Krško: predavanje mag. Zmaga Godi-

ne „Kako se sploh lahko spremenim?“
• ob 19.00 v Kostanjevici na Krki: promenadni koncert

Sreda, 25. 2.
• ob 15.00 v Kostanjevici na Krki: pogreb Kurenta, ob 17.00: 

vesela sedmina
• ob 18.00 v Čebeln’aku (MC Krško): literarni klub
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: dokumentarni film me-

seca „Darwinova nočna mora“

Četrtek, 26. 2.
• od 17.00 do 18.30 v igralnici MC Brežice: mladinske de-

lavnice – izdelovanje sveč
• ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: otvoritev fotografske raz-

stave Gregorja Pachle „Osumljenci“
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: dokumentarni film me-

seca „Darwinova nočna mora“

Petek, 27. 2.
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
• ob 18.00 v OŠ Raka: turnir v kartah
• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): večer animiranega filma

Sobota, 28. 2.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – čebelica
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• od 10.00 do 14.00 v dvorani MC Brežice: bas delavnica
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: filmski večer
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer

Torek, 3. 3.
• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predstava za otroke 

„Pravljica o zlati roži“
• ob 18.00 v dvorani humanitarnega društva ADRA Krško: 

predavanje mag. Zmaga Godine „Kako in čemu odpustiti?“

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

lahko tudi del hiše ali starejšo 
hišo, okolica Brežic ali Krškega. 
Tel.: 051 244 215

Najamem manjšo njivo ali večji 
vrt v okolici Brežic. 
Tel.: 040 891 253

Oddam psičko, staro 4 mesece, 
majhne rasti za zunaj ali notri. 
Tel.: 041 436 423

Oddam v najem starejšo hiško v 
okolici Krškega. Tel.: 031 526 843

Iščem: mlad harmonikar iz Bre-
žic išče 3 mlade fante, kitari-
sta, baritonista in klarinetista, 
za skupne vaje, mladi do 15 let. 
Tel.: 040 287 256 

Iščem: mlada družina išče hišo 
za najem v Krškem ali Brežicah, 
lahko tudi na podeželju. 
Tel.: 041 878 183

Iščem bas kitarista za igranje 
rock glasbe, okolica Brežic. 
Tel.: 031 593 820

Zamenjam vikend-hišo, oko-
lica Brežic, 10 km, za stano-
vanje v Brežicah ali Krškem.  
Tel.: 040 202 256

Podarim romantičen teden v Pa-
rizu, 6 dni, avtobusni prevoz. 
Tel.: 07 814 0433

Podarim čistokrvnega nemškega 
ovčarja, starega 2,5 leti. 

Tel.: 031 635 016

Stiki: 50 letni samski urejen go-
spod želi spoznati samsko ureje-
no damo. Tel.: 051 812 958 

Stiki: iščem nevezano mlajšo 
upokojenko za vodenje gospo-
dinjstva pri starejši zdravi ose-
bi, hrana in stanovanje zagoto-
vljeno. Tel.: 07 496 8641

Stiki: 45 letni samski moški želi 
spoznati dekle ali mamico za re-
sno zvezo, lahko tudi vdova ali 
ločena, kličite samo resne. 
Tel.: 051 714 452

Stiki: preprost mlad moški išče 
zvesto punco za trajno razmer-

je, ni pomembno od kje si, ali 
kaj imaš, pomemben je resen 
namen. Tel.: 041 959 192

Stiki: 59 letni moški želi spozna-
ti gospo svojih let, lahko tudi iz 
manjše kmetije. Tel.: 040 983 097

Naročnike objav malih ogla-
sov obveščamo, da je do ko-
piranja le-teh in njihove ob-
jave v drugem mediju ter s 
tem tudi do morebitnih nev-
šečnosti prišlo brez dovolje-
nja uredništva Posavskega 
obzornika. 

Opozorilo
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tovala takorekoč že vso Evro-
po. Nedavno pa se je vrnila iz 
Azije, iz Kitajske, kjer je bila 
članica mednarodnega orke-
stra 30 mladih glasbenikov iz 
Slovenije, Furlanije in Koro-
ške, ki ga vodi Helfried Fi-
ster, profesor na Koroškem 
deželnem konservatoriju. V 
večinoma moški sestavi orke-
stra, ki so jo pogojevali neko-
liko konzervativni Kitajci, je 
Nina pred kratkim nastopila 
tudi pred tamkajšnjim občin-
stvom v Šanghaju in še v ne-
katerih mestih z novoletnim 
repertoarjem, ki ga sicer iz-
vajajo dunajski filharmoniki. 

Vseh nastopov Nina ne more 
niti našteti, med večje v lan-
skem letu sodi tudi turneja po 
Evropi z Evropskim orkestrom, 
ki ga sestavljajo izbrani glas-
beniki iz desetih držav. V po-

SENUŠE - Kurenti oziroma koranti, kot jim pravijo na Štajer-
skem, so prišli tudi v Posavje. Zimo so začeli preganjati na 
Senušah in se nato odpravili po okoliških vaseh (Straža, Kri-
že, Raka, Pijana Gora). Kurentov pohod se začne po svečni-
ci od polnoči dalje in do pepelnične srede zopet do polnoči, 
česar se strogo držijo. Namen pohoda je preganjanje zime in 
klicanje pomladi. Včasih so bili kurenti lahko samo neporo-

čeni fantje, postopoma so ta pogoj malo priredili. Sedaj so v 
društvu tudi poročeni in punce (še vedno v manjšini). Kuren-
te spremlja tudi hudiček, ki je zraven zato, da jih usmerja, 
saj kurenti v opravi zelo malo vidijo. Težave so predvsem ob 
vstopanju v stavbe. Kurentova oprava tehta od 30 do 40 ki-
logramov. Kot pravi Damjan Bračič, član Društva Korant Za-
bovci, ki deluje v sklopu Etnografskega društva iz Markov-
cev, je pravi kurent obut v pohodne oziroma delovne čevlje, 
ima zelene gamaše, ker je to barva pomladi, kapo, palico, 
ki ji pravijo ježevka, in najmanj pet zvoncev, ki so različ-
nih velikosti. Kožuh je bil včasih narejen iz kozje kože, da-
nes pa je iz ovčje.
 Bojana Lekše

Tehnike, gradnje in pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, tel.: 07 816 32 10

Ponudba velja do 11. 3. 2009
oz. do prodaje zalog.

Likalni sistem GC9040
likalna ploskev SteamGlide, do 5 barov pritiska, sunkovit izpust pare 
do 150 g/min, neprekinjen izpust pare do 120 g/min, likanje v neprekinjenem 
vertikalnem položaju, parna konica Steam Tip, nastavek za likanje okoli 
gumbov, samodejni izklop, indikator praznega rezervoarja za vodo, 
funkcija za samodejno odstranjevanje vodnega 
kamna, primeren za vodo iz pipe, sistem za 
samodejno navijanje kabla, mehek roËaj, 
varnostni mehanizem za prenašanje
likalnika, podloga za postavitev
likalnika, ki je odporna na toploto

Redna cena: 349,90 EUR

279,90 EUR

20 %
popust

Gladek
a natanËen 
dotik

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolne slike.

Mikrovalovna pečica Whirlpool AT 329 ALU
Tehnologija 6. čut, kapaciteta 22 litrov, digitalno upravljanje, 
3D sistem mikrovalov, funkcije: Crisp, Steam, Grill, 
Jet Start, Jet Defrost, moč mikrovalov 900 W, moč grila 
700 W, priložen DVD z kuharskimi nasveti, alu barva
Redna cena: 289,90 EUR

173,94 EUR
 40%

prihranka

Depilator Braun Silk-epil 3270
edinstvena razporeditev pincet za izjemno nežno epilacijo, 
štiristranski gibljiv blažilnik bolečin, dodatna brivna glava 
za popolno britje pazduh in linije bikini predela, 
2 nastavitvi hitrosti epilacije, delovanje s priključno 
vrvico, 12 V adapter, ščetka za čiščenje
Redna cena: 78,72 EUR

47,23 EUR
 40%

prihranka

Tiskalnik HP CLJ CP1215
barvni, laserski, format A4, ločljivost: 600x600, 2400 ImageRET, 
hitrost tiskanja: 12 str/min čb, 8 str/min barvno, spomin: 16 MB, 
mesečni obrat: do 25.000 strani, predal: 150 listni, 
povezava: Hi-Speed USB 2.0 port
Redna cena: 249,90 EUR

169,99 EUR  31%
prihranka
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Nino Pirc poznam že od ra-
nega otroštva, od njenih pr-
vih korakov in nekaj let kasne-
je prvih plavalnih zamahov pri 
krškem Celulozarju. Pred očmi 
imam tudi enega njenih prvih 
nastopov z violino, ki je prav-
zaprav že zakoličil njeno na-
daljnjo življenjsko pot, posve-
čeno ravno temu instrumentu. 
Mlada Krčanka, ki bo čez ne-
kaj mesecev dopolnila 22 po-
mladi, je začela igrati violi-
no z osmimi leti. „Za klavir, ki 
sem si ga želela igrati, v sta-
novanju v bloku ni bilo prosto-
ra,“ mi pravi. „Mami je bila 
všeč kitara, a nekako se nisem 
navdušila zanjo. Nekega dne 
sem odšla s sošolko Tinkaro na 
njeno učno uro v glasbeno šolo 
in se domov vrnila z violino.“

Tako je Nina z violino, ki sodi 
med najzahtevnejše inštur-
mente, začela krojiti svo-
jo glasbeno kariero. Najprej 
je v Krškem zaključila nižjo 
glasbeno šolo, vzporedno z 
dveletnim srednješolskim iz-
obraževanjem na tehniški gi-
mnaziji v Krškem je obisko-
vala Srednjo glasbeno šolo v 
Velenju, nakar se je prepisa-
la na Srednjo glasbeno in ba-
letno šolo v Ljubljani, kjer je 
ob violini kot glavnem pred-
metu zaključila tudi klavir 
kot stranski predmet. Danes 
obiskuje tretji letnik Akade-
mije za glasbo v Ljubljani, 
poleg tega je z različnimi or-
kestralnimi zasedbami prepo-

Nina in njena violina...
KRŠKO - V dnevih, ki smo jih obeleževali v znamenju kulture, prejmem po elektronski pošti z naslova 
nina.violina@... sporočilo: „Končno prihajam domov...“, s čimer je prižgana zelena luč, da opraviva tudi 
ta pogovor, za katerega sva se začeli dogovarjati že v minulem letu, ko je bilo pred njo še vrsta koncer-
tov, med drugim tudi novoletna turneja po Kitajski, s katere se je vrnila v drugi polovici januarja. 

letnih mesecih je veliko igra-
la z etno zasedbo Terrafolk po 
različnih prizoriščih, s Simfo-
ničnim orkestrom v Narodnem 
domu v Mariboru, veliko je so-
delovala s Simfoničnim orke-
strom RTV Slovenije, v Berlinu 
gostovala s Komornim orke-
strom solistov Društva sloven-
skih skladateljev, bila je čla-
nica t.i. nevidnega orkestra 
vrhunske jazz vokalistke Mie 
Žniderič. Nedavno smo jo lah-
ko videli v spremljevalnem se-
stavu pevca Omarja Naberja 
na izboru letošnje EME. To pa 
še zdaleč ni vse, še veliko ko-
mornih in drugih sestavov bi 
lahko našteli, seveda pa igra 
tudi v Simfoničnem orkestru 
GŠ Krško, pa v Dramskem ko-
mornem orkestru Musidora 
iz Ljubljane, ki ga sestavlja-
jo tako mlade profesionalne 
glasbenice kakor tudi študent-
ke, kakor tudi v Komornem or-
kestru Festine.

Nina pri tem iskreno pove, da 
za igranje v tako različnih se-
stavih ne zadostuje sicer sa-
moumevna in pogojevana 
kakovost obvladovanja inštru-
menta, temveč k temu pripo-
more tudi vrsta poznanstev, ki 
jih sklene ravno v glasbenih 
krogih. Na vprašanje, kako 
zmore ob rednem študiju vse 
te nastope, pravi, da je vse 
lažje, če imaš rad, kar delaš: 
„Brez glasbe si niti ne pred-
stavljam svojega življenja. 
Nenazadnje, dan ima vendar-

le 24 ur in v tem času lahko 
veliko narediš. Seveda, brez 
natančnega dnevnega plana 
ne gre“. Študij, ki ga opra-
vlja pri znanem slovenskem 
violinistu in pedagogu Deja-
nu Bravničarju, zahteva ve-
liko dela. Ne gre zgolj za iz-
pite iz dvanajstih teoretičnih 
predmetov, študij je pogoje-
van z mnogimi urami vadbe. 
Rada izvaja Čajkovskega, Ma-
hlerja, pa Verdija in Beethov-
na, za vzornika ima pokojnega 
virtuoza na violini Davida Oi-
strakha in slovitega violinista 
Itzhaka Perlmana, izmed vseh 
nastopov doslej pa se najra-
je spominja koncerta s Sim-
foničnim orkestrom RTV Slo-
venije, ko je nastopila tudi 
ena najuglednejših flavtistk 
na svetu Irena Grafenauer. 
A rada posluša tudi vse ostale 
zvrsti glasbe, od jazza do pop 
rocka, ter o tem pove: „Vsa-
ka glasba je dobra, če je do-
bro izvedena“. 

In kje se vidi Nina v prihodno-
sti? Zaenkrat jo na Krško si-
cer veže štipendija Glasbene 
šole Krško, kjer je že pouče-
vala enkrat tedensko, a jo, 
kot iskreno pove, nekako ni 
navdušilo. Vsekakor si želi po 
diplomi nadaljevati podiplom-
ski študij v tujini, po zaključ-
ku pa si želi igrati v kakšnem 
simfoničnem orkestru, naj si 
bodi to v Sloveniji ali kjerko-
li v tujini. 
 Bojana Mavsar   

Kurenti tudi v Posavju

Pohod kurentov skozi vas Križe

Nina Pirc

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo več kot 43.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info


