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BISTRICA OB SOTLI - V občini 
Bistrica ob Sotli so tudi v le-
tošnjem letu zastavili ambi-
ciozne cilje, ki so vezani na 
pridobitev evropskih sred-
stev. Zato bodo osnutek 2,2 
milijona vrednega proraču-
na sprejemali na februarski 
seji, pravi župan Jožef Pre-
grad, ko naj bi že vedeli, ali 
so pritegnili evropski denar.

Ne glede na pridobitev sred-
stev na razpisu Ministrstva 
za lokalno samoupravo bodo 
v letošnjem letu pristopili k 
projektu in urejanju doku-
mentacije za rekonstrukci-
jo vodovoda Čehovec, ki je 
vezan na brežiško občino, in 
sicer na nekaj gospodinjstev 
v Bizeljski vasi in tamkajšnji 
bizeljski grad ter gospodinj-
stva pri Sokolu, ob regional-
ni cesti Bizeljsko – Bistrica 
on Sotli. Župan Pregrad pra-
vi, da tamkajšnja dva vo-

V	Bistrici	optimistično		
v	novo	proračunsko	leto	

dna vira niste presahnila niti 
v suši  poleti 2003, tako da 
tam načrtujejo dve novi za-
jetji in velik rezervoar med 
200 do 300 m3 za napajanje 
Bistrice. Vodni vir želijo iz-
koristiti, čeprav v občini ni 

pomanjkanja vode, na splo-
šno se bodo v letu 2010 po-
svečali vodooskrbi in želeli bi 
prevzeti še okoli 15 odstot-
kov vodovodnih sistemov v 
zasebni lasti.

Lani so končali povezoval-
no cesto Bistrica – Kunšperk 
- Orešje na Bizeljskem, ki 
je bila vredna 1,2 milijona 
evrov in so pridobili 80 od-
stotkov evropskih sredstev. 
Prav tako je v načrtu zaklju-
ček ceste Svete Gore – Vrhov-
nica, ki se navezuje na kra-
jevno skupnost Bizeljsko. V 
tem letu načrtujejo ureditev 
ceste in kanalizacije za indu-
strijsko cono, ki zajema 5 ha, 
kjer že imajo dva domača in-
teresenta. Prav tako načrtu-
jejo obnovo petih dotrajanih 
mostov brez zaščitnih ograj 
na potoku Trebčica za potre-
be lokalnega prebivalstva. 

Suzana Vahtarič

Župan Jožef Pregrad, 
ki občino vodi od 
ustanovitve 1999 leta, se 
je odločil, da ne bo več 
kandidiral za župana. 

SEVNICA – Sevniški občinski svetnik in predsednik občinske-
ga odbora SDS Tomaž Lisec je v sporočilu za javnost opozoril, 
da se predvidena izgradnja t. im. tretje razvojne osi, ki naj 
bi izboljšala povezanost regionalnih središč v vzhodni in juž-
ni Sloveniji z Ljubljano, tako prostorsko kot časovno odmika 
od Sevnice. Manj kritičen je sevniški župan Srečko Ocvirk, 
ki ugotavlja, da se zadeve vendarle premikajo.

Kot piše Lisec, sta „skoraj neopazno“ parlamentarna odbora 
za promet ter za okolje in prostor 13. januarja na skupni seji 
razpravljala o 3. in 4. razvojni osi oziroma o poročilu o preseku 
stanja na prioritetnih razvojnih oseh, ki ga je vlada RS sprejela 
7. januarja. Iz poročila je razvidno, tako Lisec, da se 3. razvoj-
na os začne na meji z Avstrijo, od koder poteka preko Koroške 
in Savinjske regije do avtoce-
ste A1 Koper - Šentilj in na-
prej proti Novemu mestu, kjer 
prečka avtocesto A2 Karavanke 
– Obrežje. In kaj to pomeni za 
Sevnico: predviden začetek iz-
gradnje se je premaknil iz leta 
2014 na 2016, srednji del (med 
Celjem in Novim mestom) se v 
prostor umešča kot dvopasovna 
cesta. Sevnica naj bi pridobila 
novo navezavo do Trebnjega. V 
okviru študije je bila maja 2008 
med 16 variantami kot najpri-
mernejša varianta opredelje-
na varianta na relaciji Radeče 
- Sevnica - Zavratec - Raka, a je bila decembra 2009 kot opti-
malna opredeljena varianta Radeče - Hotemež - Brunk - Trži-
šče - Zbure - Novo mesto, Sevnica pa izpade, ugotavlja Lisec.

„Zaključek: možnost primerne ureditve cestne povezave Zi-
dani Most - Krško je bila zamujena ob umeščanju in izgra-
dnji HE ob spodnji Savi, opti-
malna varianta 3. razvojne osi 
se Sevnici izogne, do Trebnje-
ga pa bi država skrajšala kak 
ovinek. Cestna modernizacija 
se Sevnice v velikem loku iz-
ogiba, mi pa se zadovoljuje-
mo z manjšimi asfaltnimi „fli-
kami“. Bomo čakali „ideje“ 
države do 2020 ali bomo sami 
nosilci in ustvarjalci razvoja 
naše občine?“ sprašuje Lisec 
in poziva vse politične stran-
ke in institucije v občini Sev-
nica, da „ne čakamo samo na 
ideje države, ampak postane-
mo nosilci in ustvarjalci naše 
prihodnosti.“

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
pa pravi, da so na občini v lanskem decembru pridobili pro-
jektno nalogo za dopolnitev študije variant poteka 3. razvoj-
ne osi in bili s strani skrbnika, Direkcije RS za ceste, sezna-
njeni, da še potekajo pogajanja o izdelavi te dopolnitve. „V 
projektni nalogi je jasno opredeljeno, da morajo variante 
obravnavati cestne povezave Sevnice proti Zidanemu Mostu 

Se	tretja	razvojna	os	
oddaljuje	od	Sevnice?

Tomaž Lisec

Župan Srečko Ocvirk s 
predlagano varianto 3. 
razvojne osi 

Kako	čimbolj	(nes)pametno	
porabiti	jedrsko	rento?

Čeprav je bilo po težko priča-
kovani potrditvi lokacije tako 
iz agencije ARAO kot iz obči-
ne slišati zadovoljstvo o raz-
meroma kratkem postopku 
in s tem odprti možnosti, da 
dela za gradnjo odlagališča in-
tenzivno stečejo, pa je bilo na 
ponedeljkovi seji koordinacij-
skega odbora večkrat slišati, 
da »zgodba o odlagališču« še 
zdaleč ni končana. Taka ugo-
tovitev naj bi se sicer nanaša-
la na dejstvo, da v občini Krško 
ob soglasju k lokaciji s strani 
občinskega sveta ni bilo spre-
jetega dogovora o rabi t.im. 
rente oziroma nadomestila za 
omejeno rabo prostora, ven-
dar pa se je na podlagi doga-
janja na omenjeni seji bati, da 
se bo tragikomedija o plačilu 
za strah pred »jedrskim«, ki ga 
pa menda sploh ni, nadaljevala 
globoko v volilno leto.

»Narod	hoče	od	
tega	nekaj	imet!«
Če odmislimo nenehno kriča-
nje in prekinjanje razprave s 
strani samooklicanega pred-
stavnika javnosti, ki pa ni član 

KO, se je večina na seji strinja-
la, da mora Občinski svet ob-
čine Krško uresničiti sklep, ki 
ga je lani poleti sprejel ob so-
glasju k lokaciji v Vrbini, in si-
cer, da se bo (do konca novem-
bra 2009) natančneje opredelil 
do delitve rente. Kot je pou-
daril župan Franc Bogovič, naj 
bi svoja stališča oblikovali še 
pred proračunsko sejo krškega 
občinskega sveta, ki bo 1. fe-
bruarja, ko bi morali najti reši-
tev za delitev sredstev v višini 
7,2 milijona evrov, ki po ured-
bi iz leta 2007 pripadajo obči-
ni Krško od 1.1.2010.  Posebna 
delovna skupina za opredeli-

tev zahtev prebivalcev in rabo 
nadomestil je pripravila nekaj 
predlogov, ki naj bi jih obrav-
navali na zboru lokalnega par-
tnerstva 28. januarja.

Ob tem pa se je ponovno vnela 
razprava, koliko sredstev raz-
deliti v skupne namene in ko-
liko za individualna nadome-
stila, pri katerih vztrajajo tudi 
najbolj glasni člani partnerstva 
iz vrst »zainteresiranih obča-
nov«. Ponovno se je vsul plaz 
očitkov, da je »postopek bil 
morda formalno vzeto spošto-
van, sicer pa zelo čudaški« in 
da sta »župan in občinski svet z 

KRŠKO – Uredba, s katero je Vlada RS na svoji zadnji lanski seji praktično po-
trdila lokacijo za trajno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
v Vrbini, je začela veljati v petek, 15. januarja 2010. Tri dni zatem je v Kr-
škem potekala seja Koordinacijskega odbora lokalnega partnerstva, dogaja-
nje na njej pa lahko mirno označimo za karikaturo civilnega soodločanja o 
pomembnih okoljskih in drugih zadevah skupnega pomena.

KRŠKO - GEN energija je 
na Ministrstvo za gospo-
darstvo oddala vlogo za 
izdajo energetskega dovo-
ljenja za drugo enoto je-
drske elektrarne (JEK 2). 
Vlogo so podprli s strokov-
nimi študijami in analiza-
mi, ki so jih izvedle pri-
znane domače in tuje 
institucije in kažejo, da 
je izgradnja nove enote 
jedrske elektrarne upra-
vičena z energetskega, 
ekonomskega in okoljske-
ga vidika, saj zagotavlja 
zadostno, zanesljivo in 
varno oskrbo z električno 
energijo po konkurenčnih 
in dolgoročno predvidlji-
vih cenah ter praktično 
brez izpustov CO2.

Oddali	vlogo	za	
NEK	2

Po	20	letih	ponovno	sklad?
Pričakovati je, da bo župan Bogovič predlagal oblikovanje 
posebnega finančnega sklada, ki sicer ne bo imel posebne-
ga računa, bo pa deloval po principih evropskih skladov, 
kar pomeni, da bo mogoče mnogo bolj pregledno kot do-
slej spremljati, kaj je bilo zgrajenega iz sredstev nadome-
stila. Podoben sklad je v Krškem deloval že v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja (vodil ga je sedanji občinski sve-
tnik SDS Metod Šonc), iz njega pa so med drugim financi-
rali obnovo dela starega mestnega jedra v Krškem in šte-
vilne druge investicije.



Posavski obzornik - leto XIV, številka 2, četrtek, 21. 1. 20102 AKTUALNO

neupoštevanjem glasu lokalne-
ga partnerstva in javnosti  kr-
šila človekove pravice«, hkra-
ti smo lahko slišali, da »občina 
svoje ljudi prodaja« in takoj 
zatem, kako »vztrajamo, da 
se prodamo za pravo ceno!«

Naj spomnimo, da je bilo lo-
kalno partnerstvo v Krškem 
ustanovljeno leta 2006 z na-
menom, da bi občani lahko 
sodelovali v razpravi o vseh 
vidikih umeščanja odlagališča 
NSRAO ter v odločanju o po-
gojih sprejemljivosti le-tega 
v njihovem okolju. V to obli-
ko sodelovanja so bili vključe-
ni trije partnerji, in sicer ARAO 
kot predstavnik investitorja – 
države, Občina Krško, na ka-
tere ozemlju se nahaja lokaci-
ja, in občani občine Krško, ki 
se kot zainteresirana javnost 
v partnerstvo vključujejo in iz 
njega izstopajo prostovoljno.

Zaradi nekaterih potez, zlasti 
časovne utesnjenosti, kot na 
primer pred odločanjem o lo-
kaciji na občinskem svetu, bi 
bile kritike vodenju razprave 
v občini lahko upravičene, če 
le ne bi bili vzroki za takšno 
stanje v veliki meri tudi v po-
četju najbolj agresivnih pro-
tagonistov lokalnega partner-
stva. Kmalu po začetkih, ko je 
v različnih odborih sodelovalo 
preko 100 ljudi, je namreč v 
njem ostala le peščica aktivi-
stično zagnanih posameznikov, 
ki so si sčasoma in tudi zara-
di medijske pozornosti prila-
stili pravico, da zastopajo ne 
le svoja in stališča določene-
ga kroga občanov, pač pa tudi 
velike skupine prebivalcev, 
naselij, krajevnih skupnosti, 
navsezadnje kar »ljudstva«, 
»naroda«, s temi pojmi so na-
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BREŽICE – Za današnje popol-
dne je sklicana 24. redna seja 
Občinskega sveta občine Bre-
žice, ki bo tokrat prvič po pre-
novi ponovno v sejni sobi na 
Gubčevi 10 a. Seja je tudi pro-
računska, saj župan Ivan Mo-
lan pričakuje, da bodo svetni-
ki potrdili dopolnjen predlog 
proračuna. Prihodki proračuna 
občine za leto 2010 so predvi-
deni v višini 32,19 milijonov 
evrov, odhodki v višini 35,15 
milijonov evrov ter kredit v vi-
šini dva milijona evrov. Konč-
no se premika tudi pri izgradnji 
HE Mokrice, saj so ministrstva 
konec decembra pozvala obči-
no k pripravi smernic za načr-
tovanje prostorske ureditve v 
osnutku državnega prostorske-
ga načrta za HE Mokrice. Te so 
skupaj s krajevnimi skupnostmi 
in ostalimi, na katere ima ob-
močje načrtovanja vpliv, že iz-
oblikovali, svetniki pa naj bi se 
do njih opredelili na nadaljeva-
nju seje 25. januarja.  S. V. 

V	Brežicah	
proračunska	
seja	

SDS	za	individualno	rento	ter	
manjše	proračunske	stroške

Letošnji začetek leta je znova vzpodbudil potrebo po 
reševanju ključnih problemov, ki se vlečejo že več let, 
obenem pa bodo v veliki meri vplivali tudi na našo pri-
hodnost. Pri tem imamo v mislih način rabe nadomestil 
zaradi omejene rabe prostora ob prisotnosti jedrskega 
objekta, nadvse pomembna pa bo že v naslednjih dneh 
tudi razprava glede letošnjega občinskega proračuna.

SDS oStaja pri Svojih Stališčih
V skladu z uredbo o merilih za določitev višine nadomesti-
la zaradi omejene rabe prostora v svetniški skupini Sloven-
ske demokratske stranke (SDS) v Občinskem svetu občine 
Krško opozarjamo, da način delitve nadomestila za NSRAO 
še ni dogovorjen.
V SDS ob tem ostajamo pri svojih stališčih, ki smo jih pred-
stavili že aprila lani. S tem smo jasno opredelili predloge za 
individualno in tudi kolektivno rabo nadomestil.
Zavzemamo se, da tako imenovano rento iz naslova ome-
jene rabe prostora prejme vsako gospodinjstvo v občini v 
obliki plačanih komunalnih ali drugih storitev, višina pa bi 
bila odvisna od oddaljenosti od jedrskega objekta. 
Naša svetniška skupina zagovarja tudi stališče, da morajo 
biti ta sredstva namensko prikazana v proračunu.

potrebno je znižati Stroške
Ravno razprava o proračunu pa bo v večji meri zaznamova-
la prihodnje obdobje. V SDS menimo, da prihodki iz naslo-
va prodaje občinskega premoženja ne bodo dosegli priča-
kovane višine, hkrati pa se v SDS ne strinjamo z dodatnim 
zadolževanjem, saj bi bilo dobrih 17 milijonov evrov dolga 
Občine ob koncu leta slaba popotnica za enakomeren ra-
zvoj in delovanje občine v prihodnje.

V stranki smo zato prepričani, da je potrebno znižati stro-
ške ter poceniti projekte, vse z namenom zmanjšanja raz-
lik med prihodki in odhodki. 
Če naše pripombe na proračun ne bodo upoštevane, svetni-
ška skupina SDS ne namerava podpreti predloga proračuna.

 Svetniška skupina SDS

oz. Boštanja proti Tržišču in dalje do Trebnjega z navezavo 
na avtocesto (A2), in sicer z rekonstrukcijami obstoječih cest 
in z novozgrajenimi navezavami. Rekonstrukcije oz. novogra-
dnje so del projekta celovite 3. razvojne osi, ki pa ne vklju-
čuje samo osrednjih cest, temveč tudi navezovalne in po-
vezovalne ceste. Navezovalne ceste se pripravljajo v smeri 
Sevnica – Radeče in Sevnica – Tržišče s končno rešitvijo pro-
metnega problema v Boštanju, ki naj bi se rešil s tremi mo-
žnimi koridorji,“ pojasnjuje Ocvirk. 

„Res je, da na celovitem umeščanju trase na relaciji Celje – Novo 
mesto oz. srednjega dela 3. razvojne osi ni bilo narejenega ve-
čjega koraka naprej, vendar pa so na omenjeni dopolnitvi vari-
ant jasne določitve skrbnika, da je potrebno Sevnico kvalitetno 
povezati v smeri Trebnjega oz. Ljubljane in v smeri Radeč oz. 
Celja. Odbor za promet Državnega zbora tudi ni obravnaval no-
bene nove variante. Vse variante so bile že predstavljene. Gle-
de na cilje aktualne politike pa se trasa intenzivno premika. Če 
spremljamo gospodarski razvoj in učinke, je najboljša trasa ne-
posredno ob Sevnici; če pa se cesta optimizira kot tranzitna in 
se ne ozira na gospodarski učinek, je predlagana zadnja varianta 
na relaciji Radeče - Brunk - Tržišče - Zbure - Novo mesto,“ meni 
sevniški župan in zaključuje: „Umestitev 3. razvojne osi ima svoj 
smisel, če vključuje obstoječe prometne koridorje ob Savinji, ob 
Savi in ob Mirni.“   P. Pavlovič, S. Radi 

Se	tretja	razvojna	os	
oddaljuje	od	Sevnice?

RADEČE – V sejni občinski 
sobi se bo 25. januarja se-
stal tukajšnji občinski svet, 
ki ima na dnevnem redu 
predvidenih 12 točk. Med 
pomembnejšimi navajamo 
obravnavo in predvideno so-
glasje k povišanju cen na 
področju komunale, in sicer 
tako za storitev odlaganja 
ostankov komunalnih odpad-
kov podjetja Ceroz kot tudi 
cen na dejavnostih vodovoda 
ter zbiranja in odvoza odpad-
kov Komunale Radeče. Ob 
navedenih podražitvah bodo 
svetniki predvidoma poda-
li soglasje tudi k ceni soci-
alno varstvene storitve Po-
moč družini na domu za leto 
2010, obravnavali končno po-
ročilo o delu Nadzornega od-
bora občine Radeče, spreje-
li občinski program varnosti, 
prečiščeno besedilo statuta 
Občine Radeče itd.   B. M.

V	Radečah	
podražitev	
komunalnih	
storitev

stopali tudi na zadnji seji ko-
ordinacijskega odbora. Pri tem 
se zelo resno postavlja vpraša-
nje, koga potem predstavljajo 
neposredno izvoljeni župan in 
predvsem v petih volilnih eno-
tah izbrani občinski svetniki? 

»Vprašanje	je	
samo,	za	kakšno	
ceno	se	prodamo!«

Za razliko od prejšnjih obdobij 
in razprav, ko je bilo v ospred-
ju vprašanje varnosti in zašči-
te pred morebitnimi negativ-
nimi vplivi jedrskega objekta, 
je že vsa leta obstoja lokalne-
ga partnerstva osrednja tema 
določitev prave cene in še bolj 
delitve rente med različne za-
interesirane skupine.

Po dokaj razumnih razpravah 
na odborih in začetnih delav-
nicah, ki so izpostavile prio-
ritete za pokrivanje zlasti ra-
zvojnih potreb občine Krško in 
dviga kvalitete življenja nje-
nih prebivalcev, so v ospredje 
vse bolj prihajale zahteve, ki 
nimajo veliko skupnega z real-
nostjo in še manj s prakso v 
razvitem svetu. V tem duhu je 
tekla razprava tudi na pone-
deljkovi seji, ko je bilo med 
drugim slišati: »Človek lah-
ko samo enkrat umre, ne pa 
dvakrat! Vprašanje je samo, 
za kakšno ceno se prodamo!« 
Dejstvo je, da sedanje cene 
naposled nista določila niti 
občina in župan niti občin-
ski svetniki in še manj lokal-
no partnerstvo, pač pa je o 
tem odločila država, pravza-
prav njena vlada (ob izdatnem 
botrstvu takratnega ministra 
in sedanjega poslanca Andre-
ja Vizjaka), ki je s salomonsko 
rešitvijo in posebno formu-

lo skušala zadostiti tudi posa-
vskim (nevarnim) medobčin-
skim razmerjem, saj so od 1. 
januarja do nadomestila po-
leg krške upravičene tudi ob-
čine Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki in celo Kozje. 
Dejstvo je tudi, da se je druž-
bena sprejemljivost odlagali-
šča v krški občini zadnja leta 
močno povečala, kar je navse-
zadnje ugotovila tudi lansko-
letna raziskava, predvsem pa 
tudi med najbolj glasnimi raz-
pravljavci ni zaznati nasproto-
vanja temu objektu.

Res je bila marsikatera napaka 
storjena v preteklosti, najve-
čji greh pa je bil, da ni bilo po-
skrbljeno za odlaganje odpad-
kov v samem začetku, čeprav 
po drugi strani tudi vemo, da 
bi jih (zaradi novih tehnolo-
ških znanj in strožjih okoljskih 
zahtev) v tem primeru morda 
morali zdaj že prekopavati in 
celo seliti. Vsekakor ima zgod-
ba o NSRAO že dolgo brado, v 
naših krajih pa tudi nekaj ne-
prijetnih izkušenj (npr. obra-
čun v Kališevcu v devetdesetih 
letih). Po nekaterih podatkih 
je bilo v zvezi z iskanjem loka-
cije in vsemi vidiki procesa in 
odlaganja odpadkov že do leta 
2000, torej do postopka, ki se 
je pravkar iztekel, opravlje-
nih preko 100 različnih študij, 
tako da so imeli ljudje, ki so 
pripravljali projektne naloge, 
že težave z iskanjem naslovov 
zanje. Nikoli tudi ne bomo iz-
vedeli, koliko denarja in kje 
je bilo porabljeno v te name-
ne, zato tudi zdajšnji stroški 
umeščanja na lokacijo v Kr-
škem države vendarle ne bi 
smeli preveč skrbeti.

»Skupno	rento	
požre	občina,	
ljudje	pa	od	tega	
nimajo	nič.«
Za večino izmed najbolj gla-
snih članov sedanjega lokal-
nega partnerstva v Krškem je 
značilno, da tudi tiste trditve 
in razmišljanja, ki bi bila vre-
dna podpore, že naslednji  hip 
zrušijo s svojim obnašanjem in 
nerealnimi zahtevami. Pred-
vsem pa razkrijejo, da vodi-
lo njihovih ravnanj ni skrb za 
okolje in varnost občanov, pa 
tudi ne korist lokalne skupno-
sti in njenih prebivalcev, pač 
pa sebični (materialni) inte-
resi posameznikov, nezane-
marljiva pa je tudi strašanska 
sla po pozornosti medijev. V 
očeh mnogih so postali kari-
katura civilne družbe, njiho-
vo delovanje pa je postalo ne-
koristno, če ne celo škodljivo, 
saj so, vsaj v Krškem, za nekaj 
časa zmanjšali kredibilnost te, 
sicer težko pridobljene, oblike 
(so)odločanja.

To pa, po drugi strani, nika-
kor ne odvezuje velike odgo-
vornosti župana, občinskega 
sveta, političnih strank, ob-
činske uprave in vseh, ki ima-
jo v tej občini kaj besede, 

predvsem pa, ko gre za pri-
hodnost tega okolja. Dodatna 
sredstva zaradi t. im. omeje-
ne rabe prostora oziroma je-
drska renta je vrsto let omo-
gočala občini Krško, da je na 
mnogih področjih imela nad-
standard, kakršnega ji zavida 
tudi marsikatera mnogo ve-
čja občina. Kot so najbrž tudi 
sami ugotovili, je bila z na-
činom uporabe sredstev v t. 
im. integralnem proračunu si-
cer prednost, uporabna tudi s 
političnega vidika, zato ga je 
ves čas podpirala tudi večina 
političnih strank v občini. Ven-
dar se je pokazala tudi kot po-
manjkljivost, saj bi se ob bolj 
pregledni porabi morda danes 
lahko izognili kočljivemu po-
ložaju, ko je zaradi splošnega 
nezaupanja na tehtnici mar-
sikaj. Še posebno sedanje kri-
zne razmere so okrepile mi-
šljenje, da je tudi nekaj evrov 
boljše kot nič oz. kot skupno, 
še posebno, če to ni dovolj 
razvidno in posameznik nima 
občutka, da je od tistega kaj 
koristi, kar je bilo tudi tokrat 
slišati v sicer groteskni izja-
vi člana partnerstva: »Skupno 
rento požre občina, ljudje pa 
od tega nimajo nič!« 

Medtem ko se na podlagi 
vseh dosedanjih razprav ob 
umeščanju lokacije odlagali-
šča NSRAO župan in občinska 
uprava zavzemajo za delitev 
v razmerju 80 % v skupne na-
mene in 20 % za individualne, 
pa najbolj glasni kritiki dose-
danjega sistema porabe rente 
vztrajajo, da bi morali za in-
dividualne odškodnine name-
niti vsaj polovico vseh sred-
stev. Župan Franc Bogovič in 
občinski svetnik Jože Habinc 
pa sta na omenjeni seji ponov-
no opozorila, da bodo v prime-
ru takšne delitve predlagatelji 
morali povedati, katere nad-
standardne programe v občini 
Krško in v kolikšni meri naj bi 
v bodoče črtali, saj se delno 
ali v celoti financirajo iz sred-
stev, ki jih občina pridobiva 
zaradi prisotnosti JE Krško.

Vsakomur bi moralo biti ja-
sno, da smo pred odločitva-
mi, ki na dolgi rok postavlja-
jo in pravzaprav prvič dajejo 
tudi trajno domovinsko pravi-
co kakemu jedrskemu objek-
tu, čeprav gre, glede na de-
janski in potencialni vpliv na 
okolje, za najmanj pomemb-
nega med njimi. Morda doslej 
le ni bilo vloženega dovolj na-
pora, da bi k razpravi o teh 
problemih pritegnili tudi do-
volj razgledane in (ne le teh-
nično) izobražene ljudi, ki si-
cer niso politično angažirani, 
a imajo dovolj vizionarske 
poglede, da bi povedali svoje 
mnenje o pametni porabi je-
drske rente. Vsekakor pa gre 
za preveč pomembne in dol-
goročne odločitve, da bi sme-
le biti odvisne od peščice po-
sameznikov, kaj šele orodje v 
rokah strankarskih aktivistov 
za bližnje lokalne volitve.
 Silvester Mavsar

Kako	čimbolj	(nes)pametno	porabiti	
jedrsko	rento?

KRŠKO – Težko pričakovana seja krškega občinskega sveta, na 
kateri naj bi obravnavali delitev t. i. jedrskih nadomestil oz. 
odločili, kolikšen del teh sredstev (po novem jih je 7,2 milijo-
na evrov letno) bo namenjenih individualni, koliko pa kolektiv-
ni rabi, bo predvidoma 1. februarja. Omenjena sredstva naj bi 
zbirali v posebnem skladu in ne več v integralnem občinskem 
proračunu, tako naj bi bila tudi njihova poraba bolj transpa-
rentna. Na dnevnem redu bo tudi predlog letošnjega, dobrih 
50 milijonov evrov vrednega občinskega proračuna.  P. P.

Končno	o	delitvi	nadomestil
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voda, ki ga občina ne bo zmo-
gla sama.

Med večjimi izdatki so še 
urejanje infrastrukture v 
obrtni coni in na Ljubljanski 
cesti, priprava dokumentaci-
je in začetek del za ŠRC Ko-
stanjevica, priprava občin-
skega prostorskega načrta, 
pri čemer bodo morali pla-
čati tudi precej drago razi-
skavo poplavnih območij v 
občini, veliko denarja bo šlo 
tudi za vzdrževanje cest in 
razsvetljave... Kot še dodaja 
župan, bo treba v naslednjih 
letih misliti tudi na dogradi-

tev vrtca ter na zamenjavo 
kilometra salonitnih vodovo-
dnih cevi. 

Predvidoma tri milijone 
evrov težak letošnji prora-
čun, v katerem ni predvi-
denih evropskih sredstev, je 
še v fazi priprave. Občinski 
svet naj bi osnutek (ponov-
no) obravnaval še ta mesec, 
dokončno pa naj bi ga spre-
jeli na februarski ali marče-
vski seji, upa župan Pusto-
slemšek.
 M. Kalčič, B. Mavsar, 
 S. Radi, P. Pavlovič
 Foto: S. Vahtarič, M. Mirt

Jožica Pavlin, Krško: 
Vsekakor si prizadevam prispe-
vati k varovanju okolja. Prevo-
za z avtomobilom se tako rekoč 
osebno poslužujem le, če dru-
gače ni mogoče, sicer veliko ho-
dim peš. Ne le zaradi drage ele-
ktrične energije in posledičnih 
računov, tudi zaradi ekološke-
ga vidika smo doma zamenjali 
vse žarnice z varčnimi, ob tem 
da tudi disciplinirano ugašuje-
mo luči, sortiramo odpadke ipd.

Branko Proselc, Rigonce: 
Doma ločujemo odpadke, kompo-
stiramo, vse uporabimo za ogre-
vanje, v vasi smo prvi začeli z 
ekološkimi otoki. V okolju je prva 
zaščita podtalnice, z urejeno ka-
nalizacijo in čiščenjem odpadnih 
voda. V Dobovi je leta potekalo 
nekontrolirano odlaganje nevar-
nih izdelkov, zato je skrajni čas 
za skupno deponijo. Pozdravljam 
uporabo obnovljivih virov energi-
je za gospodinjstva in industrijo.  

Martina Orehovec, Boštanj: 
Varovanje okolja je zelo po-
membno – tega bi se morali vsi 
zavedati. Sama na primer ne pu-
ščam smeti naokoli. Kolikor se 
da, ločujem odpadke v gospo-
dinjstvu. Kot prevozno sredstvo 
za kratke relacije uporabljam 
kolo ali hodim peš. Pazim na raci-
onalno porabo vode in elektrike. 
Zavedam se pomena zdrave, na-
ravno pridelane hrane, zato zelo 
cenim doma pridelano zelenjavo.

ANKETA

Slavko Rožman, Brežice:
Zmanjšati bi morali porabo vse-
ga, česar je preveč, saj imamo 
zares onesnaženo okolje, do ka-
terega bi morali biti bolj spoštlji-
vi. Pri vsaki hiši sta vsaj dva av-
tomobila, kar je povezano tudi z 
različnimi službenimi obveznost-
mi. V trgovino grem peš, z av-
tom pa le, če moram pripelja-
ti kaj več potrebščin. Varčujem 
kolikor se da, tudi žena pere te-
daj, ko je nižja tarifa elektrike. 

Čedalje bolj se zavedamo, kako pomembna je skrb za oko-
lje. To ne pomeni le, da v naravo ne odmetavamo smeti 
ter da odpadke ločujemo, ampak tudi, da smo varčni pri 
uporabi pitne vode, elektrike, pogonskih goriv oz. vožnje 
z avtomobilom in podobno. Nekaj Posavk in Posavcev smo 
pobarali, kakšen je njihov prispevek k varovanju okolja.

Kaj	naredite	za	okolje?

brežice - letoS še več 
SreDStev za inveSticije 

Brežiški župan Ivan Molan 
je izpostavil prizadevanja za 
ustvarjanje ugodnih pogojev 
za podjetništvo ter dodal, da 
sledijo razvojnim pobudam 
podjetnikov s spremembami 
občinskega prostorskega na-
črta. Navedel je, da je bila 
komunalna ureditev indu-
strijsko-poslovne cone Bre-
zina eden najpomembnejših 
ukrepov, saj po njegovih be-
sedah podjetje z gradbenim 
materialom končuje gradnjo 
novega proizvodnega obrata 
in logističnega centra, kjer 
bo na voljo 50 novih delov-
nih mest. Navedel je še ne-

kaj izboljšav in projektov, 
ki so jih pričeli v minulem 
letu ter dodal tudi ostale, ki 
so financirani z obrambne-
ga ministrstva. Po njegovih 
besedah so skrbeli za urav-
notežen razvoj vseh krajev-
nih skupnosti, v kar so vloži-
li 2 milijona evrov. Brežiška 
občina je v letu 2009 izvedla 
za 15 milijonov evrov inve-
sticij, od tega je bilo 8 mi-
lijonov evrov pridobljenih iz 
evropskih sredstev. 

Med letošnjimi investicijski-
mi prioritetami je Molan iz-
postavil dobovski podvoz, 
začetek izgradnje brežiške 
večnamenske dvorane, v 

sklopu projekta obnove bre-
žiškega mestnega jedra je v 
načrtu izvedba nadvoza pri 
vodovodnem stolpu, nada-
ljevali bodo z izgradnjo či-
stilne naprave in kanalizacije 
v naseljih Krška vas, Marof, 
Trnje, Mostec ter poskrbe-
li za hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema. Re-
konstruirali bodo tudi cesto 
Župelevec - Dobova, na vr-
sti bo urejanje prostorov za 
glasbeno šolo in obnova od 
obrambnega ministrstva pri-
dobljenih stanovanj ter pri-
prava prostorov za Fakulte-
to za turizem. V ospredju bo 

Srečanje	posavskih	županov	in	novinarjev

Župani	napovedujejo	
številne	investicije
Posavski župani - Ivan Molan, Franc Bogovič, Srečko Ocvirk in Mojmir Pustoslemšek, ki se srečanja za-
radi pomembne otvoritve ni udeležil, so 8. januarja na tradicionalno srečanje povabili posavske novi-
narje in dopisnike, jim predstavili izzive novega leta in se zahvalili za korektno sodelovanje v minulem 
letu. Gostitelj tokratnega srečanja v gostišču Les na Čatežu ob Savi je bil brežiški župan Ivan Molan. 

tudi občinski prostorski plan, 
kakor tudi državni prostorski 
načrt za HE Brežice in Mokri-
ce. Za izvedbo so pripravlje-
ni tudi že pločniki Stara vas, 
rondo Tuš - Trnje, Slovenska 
vas – Kalin - Obrežje, Župele-
vec in Bukošek. Javljali pa se 
bodo na razpise za pridobiva-
nje državnih sredstev in čim 
uspešneje črpali evropska 
sredstva. Vrednost načrtova-
nih investicij za letošnje leto 
znaša 17,7 milijonov evrov.

krško - številna 
inveSticijSka vlaganja 
tuDi v letošnjem letu 
Krški župan Franc Bogovič 
na srečanju ni skrival zado-

voljstva ob naštevanju dose-
ženih rezultatov v minulem 
letu, ki so bili po izvedenih 
ali začetih investicijah tako 
rekoč rekordni na vseh po-
dročjih. Za „piko na i“ je 
Vlada RS konec minulega leta 
sprejela še uredbo o DPN za 
izgradnjo odlagališča za niz-
ko in srednje radioaktivne 
odpadke na lokaciji Vrbine, 
s čimer, kakor je poudaril Bo-
govič, so končno dani pogoji 
za normalno obratovanje JEK 
in za izgradnjo prepotrebne-
ga odlagališča. Seveda pa 
tudi ne gre zanemariti nado-
mestila, ki ga bodo prejele 
občina Krško ter ostale obči-
ne v 10 km pasu iz tega na-

slova oziroma na račun ome-
jene rabe prostora. 

50,8 mio evrov težek letošnji 
proračun bodo člani krške-
ga občinskega sveta obrav-
navali predvidoma že pri-
hodnji mesec, glede na to, 
da je ta pogojen z nadalje-
vanjem že začetih investi-
cij, pa večjih odstopanj ali 
pripomb z njihove strani ni 
pričakovati. Tudi v tem letu 
bo veliko vlaganj na podro-
čju družbenih dejavnosti, saj 
se bodo že začetim investi-
cijam in gradnjam na podro-
čju vzgoje, športa in izobra-

ževanja pridružili še nekateri 
večji projekti, med drugim 
odkupi objektov v starem 
mestnem jedru Krškega za 
potrebe izgradnje nove Val-
vasorjeve knjižnice. Občina 
bo nadaljevala z izgradnjo ši-
rokopasovnih povezav, opre-
mljanjem industrijskih con, z 
nakupom preko desetih sta-
novanj namerava poveča-
ti stanovanjski fond nepro-
fitnih stanovanj, komunalno 
in infrastrukturno opremlja-
ti naselja, izvesti vrsto inve-
sticij in posegov ob izgradnji 
HE Krško itd. 

Pričakovati je tudi, da bo 
Upravno sodišče v Ljubljani 
v doglednem času, vsekakor 
pa še v tem letu, izreklo raz-
sodbo v primeru premoženj-
skega spora med krško in ko-
stanjeviško občino. Občini 
sta v zadnjem mesecu pre-
teklega leta sicer uspeli skle-
niti dogovor glede lastništva 
Galerije Božidar Jakac, kate-
re občina Krško ostaja sou-
stanoviteljica, medtem ko se 
zaradi delitvene bilance ob-
čini tožita. 

Sevnica – leto 2010 bo 
enako kvalitetno in 
DoSleDno realizirano

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je poudaril, da je občina Sev-
nica uspešno in dobro zaklju-

čila lansko proračunsko leto, 
v katerem so projekti tekli v 
skladu z načrti. Največja in-
vesticijska projekta sta bila 
gradnja HE Blanca in Cen-
tralna čistilna naprava ter 
kanalizacijski sistem Sevni-
ca, ki že poskusno obratuje-
ta. „Oba projekta skupaj za-
gotavljata poplavno varnost 
Sevnice,“ je še dodal. V mi-
nulem letu je bilo v sevniški 
občini veliko vloženega tudi 
v obnovo lokalnih cest in jav-
nih poti – nekaj tudi v sklopu 
sanacijskega programa od-
prave posledic po neurju iz 
leta 2005. Zaključena je bila 
prva faza ureditve regional-
ne ceste skozi mestno jedro. 
Preteklo leto v sevniški obči-
ni je zaznamovalo tudi pove-
zovanje manjših vaških vodo-
vodov na desnem bregu Save 
v enoten vodovodni sistem, 
ki prinaša številne hidravlič-
ne izboljšave. „Izredno ži-
vahno je bilo tudi na špor-
tnem in kulturnem področju, 
kjer je bila Sevnica od nek-
daj močna,“ je bil ponosen 
sevniški župan, ki je napove-
dal izredno produktivno leto 
2010, čeprav je letošnji pro-

račun za 7 milijonov evrov 
nižji od lanskega – v njem je 
21,6 milijonov proračunskih 
sredstev.

Tako naj bi bilo tik pred iz-
dajo dovoljenje za gradnjo 
novo osnovne šole v Trži-
šču ter za dograditev vrtca 
pri OŠ Krmelj. Nova cestna 
ureditev s krožiščem bo dala 
novo podobo središču Krme-
lja v Mirnski dolini. V Sevni-
ci se bo nadaljevala gradnja 
vrtca Ciciban. Projekt za iz-
gradnjo kanalizacije na Logu 
je že pripravljen, prostorski 
načrt za umestitev mostu na 
Logu je še v pripravi. Z gra-
dnjo mostu bi občina Sevnica 
rešila dva nivojska prehoda 
preko železnice in podobna 
rešitev se pripravlja tudi na 
Blanci. Načrti za ureditev po-
slovne cone v Krmelju in ob 
HE Boštanj so že pripravlje-
ni, nekaj prostih površin je 
še na Savski cesti v Sevnici. V 
letošnjem letu naj bi bil za-
ključen projekt CČN Sevnica 
in zgrajen povezovalni vodo-
vodni sistem na levem bre-
gu Save. Določene aktivnosti 
še vedno potekajo v zve-
zi z umestitvijo 3. razvojne 
osi, ki naj bi povezala Rade-
če in Sevnico v smeri Celja 
ter Trebnjega. „Delati bo po-
trebno tudi na razvoju pod-
jetništva, ker so prostorske 
možnosti, zagotovljena pa je 
tudi pomoč iz proračuna,“ je 
v zaključku predstavitve de-
jal župan Ocvirk.

koStanjevica – 
prioriteta poplačilo 
obvoznice in prekopa

Kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek se srečanja 
zaradi obveznosti pred otvo-
ritvijo obvoznice ni udele-

žil, smo ga pa naknadno pov-
prašali o načrtih za letošnje 
leto. Največji del investicij-
skih sredstev, ki naj bi jih bilo 
v letošnjem proračunu dober 
milijon evrov, bodo nameni-
li ravno poplačilu omenjene 
obvoznice (512.000 evrov), 
začenja pa se drug velik pro-
jekt, ki bo zaznamoval na-
slednja tri leta v občini – re-
konstrukcija ceste in ureditev 
infrastrukture na Prekopi. 
Projekt bo potekal v treh fa-
zah, letos bodo obnovili 800 
metrov dolg odsek iz šen-
tjernejske strani, pri skupno 
730.000 evrov vrednem pro-
jektu pa bo občina sodelova-
la z 243.000 evri. Na občini 
morajo zagotoviti še sofinan-
ciranje odvajanja odpadnih 

Župani Molan, Bogovič in Ocvirk

Brežiški župan Ivan Molan Krški župan Franc Bogovič

Sevniški župan Srečko 
Ocvirk

Kostanjeviški župan 
Mojmir Pustoslemšek

Posavski novinarji in dopisniki na srečanju z župani
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SAZAS - rabelj 
kulturnim 
društvom
Pred nekaj dnevi je v par-
lamentu potekala zanimi-
va razprava glede predloga 
SDS, da bi bila poslej kul-
turna društva oproščena 
plačila nadomestil SAZAS-
u, ki je največja kolektiv-
na avtorska organizacija. 
Brezobzirno pobiranje na-
domestil za uporabo avtor-
skih del s strani SAZAS-a 
je preseglo vse meje in zadevo je nujno urediti s spre-
membo zakonodaje. Ne le kulturna društva, tudi števil-
ni podjetniki, ki v svojih lokalih predvajajo glasbo, opo-
zarjajo na nelogičnosti in pretiravanje pri pobiranju 
nadomestil za uporabo avtorskih del. 

Predlagatelji spremembe zakona se zavedamo, da je av-
torska pravica monopol avtorja, da je temelj intelektu-
alne lastnine ter gibalo inovativnosti in razvoja. Ven-
dar pa avtorska pravica obstaja v sobivanju z drugimi 
pravicami, kot so pravica do obveščenosti, pravica do 
olajšave pouka, pravica do svobode ustvarjalnosti in 
druge. Tu se postavi vprašanje in dilema, in sicer: do 
katere meje zaščititi avtorske pravice, da ne postanejo 
zaviralo ustvarjalnosti in javnega interesa? Obstoječa 
zakonska ureditev se je v 15 letih uporabe izkazala za 
nedorečeno in pomanjkljivo in je privedla do spornega 
delovanja in ravnanja največje kolektivne organizacije 
SAZAS, katera je osnovni vir težav in nezadovoljstva, 
na kar opozarjajo tako številni avtorji kot uporabniki 
avtorskih del. SAZAS je v celoti izgubil verodostojnost, 
ki bi si jo pri svojem delovanju najbolj moral utrditi in 
je postal sinonim za povampirjenega pobiralca nado-
mestil vsevprek, kar je daleč od njegovega poslanstva. 

Problem je najmanj dvoplasten. Najprej je delovanje 
SAZAS-a nesprejemljivo v luči interesov večine avtor-
jev, saj večina avtorjev ne dobi s strani SAZAS-a no-
benega plačila in le-ta nagrajuje zelo ozek krog avtor-
jev, o poslovanju te organizacije pa odloča manj kot 
odstotek glasbenih ustvarjalcev. Interna pravila te or-
ganizacije so takšna, da o vsem odloča le ozka elita av-
torjev, ki pri odločitvah pogosto spregleda širši interes 
večine avtorjev. Po drugi strani pa SAZAS neusmilje-
no in neselektivno pošilja račune za zaščito avtorskih 
pravic podjetnikom, ki v svojih lokalih predvajajo glas-
bo in neprofitnim organizacijam s področja kulture in 
umetnosti. Sodu je izbilo dno pretiravanje pri pobira-
nju nadomestil kulturnim društvom za koncerte, nasto-
pe in prireditve, ki jih prirejajo svojim občanom. Znane 
so številne nepravilnosti, ki jih počne SAZAS, in sicer, 
da zaračunavajo avtorske pravice za prireditve, kjer so 
avtorji prejeli svoje plačilo, da zaračunavajo avtorske 
pravice za koncerte izvajalcev, ki so že več kot 70 let mr-
tvi in za koncerte sakralne glasbe, zaračunavajo avtor-
ske pravice za izvedbo državnih in občinskih proslav, 
zaračunavajo avtorske pravice za isto prireditev različ-
nim uporabnikom in za koncerte tujih avtorjev, čeprav 
ti ne dobijo nič od teh sredstev.

Razmere torej kar kličejo po ustreznejši ureditvi, zato 
smo poslanci SDS predlagali rešitev, ki bi uredila vsaj 
enega izmed najbolj perečih problemov. Predlagali smo, 
da bi bila kulturnim društvom omogočena prosta upora-
ba avtorskih del pod določenimi pogoji, in sicer takrat, 
kadar kulturno društvo nastopa na prireditvi brezplačno 
in ko je prireditev brez vstopnine oziroma je le-ta name-
njena izključno v dobrodelne ali humanitarne namene. 
Menimo namreč, da obremenjevanje kulturnih društev 
s plačevanjem nadomestil SAZAS-u zavira in demotivi-
ra delovanje kulturnih društev in ogroža pomembno po-
slanstvo, ki ga imajo kulturna društva pri delovanju na 
področju ljubiteljske kulture v naši državi. Ljubiteljska 
kultura je izjemno pomemben element slovenske identi-
tete in poleg kulturno umetniškega ustvarjanja ohranja 
bogato ljudsko izročilo in je gibalo družabnega in kultur-
nega življenja na slovenskem podeželju.

Predlog zakona žal ni bil sprejet. Kaolicijske stranke 
SD, LDS, Zares in Desus, ki niso podprle teh rešitev, so 
navedle predvsem dva razloga. Prvič naj bi bile rešitve 
v nasprotju z evropskim pravnim redom, čeprav podob-
ne oprostitve poznajo tudi v nekaterih razvitih evrop-
skih državah, kot sta Nemčija in Avstrija. In drugič naj 
bi naši predlogi le delno in v nezadostni meri reševali 
problematiko neustreznega ravnanja SAZAS-a. S stra-
ni koalicije je bilo napovedano, da bodo prišli v parla-
ment s celovitejšo spremembo zakonodaje, ki bo uredi-
la navedeno problematiko. Upajmo, da bo temu tako in 
počakajmo na te predloge. Upamo lahko tudi, da bodo 
potrpežljivost ohranili tudi številni avtorji, podjetni-
ki in društva, ki jim obnašanje SAZAS-a ubija voljo do 
delovanja.   

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

SEVNICA - V lanskem letu je bila uspešno izpeljana prva eta-
pa celovite ureditve regionalne ceste Breg – Sevnica - Bre-
stanica od krožišča v Šmarju do hotela Ajdovec s pločniki, s 
kolesarsko stezo in s semaforiziranim križiščem pri železniški 
postaji v Sevnici. Dela druge etape, od hotela Ajdovec do Ga-
silskega doma Sevnica, se bodo pričela izvajati takoj, ko bodo 
to dopuščale vremenske razmere. Celovita ureditev  glavne 
prometnice skozi mestno jedro predvideva tudi izgradnjo 
krožišča na mestu sedanjega, težko preglednega križišča v 
bližini avtobusne postaje in bencinskega servisa. Obnovitve-
na dela glavne prometnice skozi mestno jedro, ki je investi-
cijski projekt Ministrstva za promet, sofinancirata Direkcija 
za ceste RS (65 %) in Občina Sevnica (35 %). Izbrani izvajalec 
ureditve druge faze je Kostak Krško, vrednost del pa znaša 
1.100.000 evrov. V okviru projekta Centralna čistilna napra-
va in kanalizacijski sistem Sevnica se bodo pričela izvajati 
dela v spodnjem delu Planinske ulice, in sicer s  podvrtava-
njem državne ceste pod rondojem v Šmarju, zato bo na tem 
odseku popolna zapore Planinske ceste. Obvoz bo urejen.
 S. R.

»Gre za izpolnitev dolgoletne 
želje Kostanjevičanov. Zače-
lo se je leta 1929, ko je bil 
javnosti predstavljen idej-
ni načrt obvoza takratnega 
prometa mimo Kostanjevi-
ce, kljub temu, da mesto še 
ni bilo zaščiteno kot kultur-
ni spomenik. Ob vsakih voli-
tvah se je ta ideja pogrevala 
vse do desetih let nazaj, ko 
je bil objekt v treh variantah 
postavljen v prostor,« je ob 
otvoritvi povedal župan Moj-
mir Pustoslemšek. Gradnja 
176 metrov dolgega mostu 
se je pričela leta 2007 in se 
končala v letu 2008, lani so 
zgradili še vozišče, dve kro-
žišči, kolesarsko stezo, ure-
dili meteorno kanalizacijo in 
javno razsvetljavo ter cesto 
dokončno opremili. Skupno 
1,3 km dolgo obvoznico sta 
gradili podjetji SCT in CGP 
Novo mesto. Uporabno dovo-
ljenje zanjo je občina dobila 
24. decembra 2009, ko so jo 

Obvoznica	–	izpolnitev	
dolgoletne	želje	krajanov
KOSTANJEVICA NA KRKI – Resda brez napovedanega prometnega ministra dr. Patricka Vlačiča in v zelo 
neprijaznem vremenu, pa zato nič manj slovesno so 8. januarja v najmlajšem posavskem občinskem  
središču odprli težko pričakovano novozgrajeno obvoznico vključno z novim mostom preko reke Krke, 
ki bo kostanjeviško mestno jedro in tamkajšnja lesena mostova razbremenila težkega prometa.

tudi odprli za promet. »Me-
nim, da smo lahko prebivalci 
občine Kostanjevica na Krki 
ponosni na to pridobitev,« je 
kar številnim udeležencem 
otvoritve dejal župan. 

Večino sredstev za osem mi-
lijonov evrov vredno obvoz-
nico je zagotovilo prometno 
ministrstvo, 960 tisoč evrov 
oz. 13 % pa je oz. bo prispe-
vala kostanjeviška občina, 

saj mora poravnati še polo-
vico tega zneska. V kratkem 
bodo v občini pričeli z novo 
veliko investicijo, kjer bo 
prav tako morala na pomoč 
priskočiti država - z obnovo 
ceste skozi Prekopo.
 P. Pavlovič

Vendarle	tudi	za	
pešce
Nekaj negodovanja je 
pred otvoritvijo povzročilo 
dejstvo, da ob novi obvoz-
nici ni pločnika, ampak le 
kolesarska steza, ter da so 
bili na obeh straneh obvo-
znice postavljeni prome-
tni znaki, ki pešcem pre-
povedujejo hojo po njej. 
Omenjene prometne zna-
ke bodo v dogovoru z DRSC 
umaknili, tako da bodo pe-
šci lahko uporabljali kole-
sarsko stezo.Obvoznico so svečano odprli kostanjeviški župan 

Mojmir Pustoslemšek, direktor Direkcije RS za ceste 
mag. Gregor Ficko in predsednik uprave CGP Novo 
mesto Marjan Pezdirc.

Obnova	ceste	skozi	Sevnico

Na mestu težko preglednega križišča v bližini 
avtobusne postaje in bencinskega servisa ter bodoče 
trgovine Spar bo zgrajeno krožišče.

Trenutno so usposobljene le 
pisarne, prostori Mladinskega 
hotela in Mladinskega kultur-
nega centra so sicer opremlje-
ni, vendar ne v celoti, manj-
kajo pa podrobnosti. Tako je 
na primer 18. januarja pote-
kel javni razpis za ozvočenja, 
luči in zavese.

Obnova skupaj 2800 m2 velike-
ga objekta se je zavlekla. Ne-
kaj zaradi dodatnih nepredvi-
denih del pri obnovi starega 
objekta, na primer pri sanaci-
ji strehe ali ojačitvi temeljev 
pri zamenjavi steklene stene 
pri kulturni dvorani, jeseni se 
je zapletlo tudi pri razpisih 
za dobavo opreme. Objekt je 
zdaj bolj funkcionalen, med 
posodobitvami pa velja ome-
niti tudi toplo vodo, ki je v 
starem objektu niso imeli, za 
športno dvorano je urejena 
možnost tuširanja, gostinski 
del ima možnost večje tera-
se, igralnica ima odprt zuna-

MC	Brežice	spet	na	Gubčevi	
BREŽICE - Obnova objekta nekdanjega doma JLA oz. Mladinskega centra (MC) Brežice je v zaključni fazi in 
MC že teden dni deluje na Gubčevi. Čeprav smo januarju pričakovali uradno otvoritev, direktorica Mateja 
Gerjevič pravi, da se iztekajo še manjši javni razpisi, zato prej ne bodo pripravili uradne otvoritve.

nji prostor. Pisarniški prosto-
ri so ostali v enakem obsegu, 
pridobili so prostore, name-
njene neformalnemu izobra-
ževanju, obnovljena je veli-
ka sejna soba, pridobljena še 
ena manjša, klubski prostor, 
preplaščeno zunanje igrišče. 

Ustrezno tehnično opremlje-
ni prostori bodo na voljo za 
izvajanje programov v jav-
nem interesu in čeprav še 
niso povsem usposobljeni, je 
po pojasnilih direktorice Ger-
jevičeve zanje že veliko pov-
praševanje, saj v Brežicah pri-

manjkuje tovrstnih prostorov. 
Želijo namreč postati center 
neformalnega izobraževanja 
za JV Evropo in pridobiti bla-
govno znamko Sveta Evrope, 
trenerje v ta namen že uspo-
sabljajo. Tako bodo v tem ci-
lju uporabili tudi namestitve-
ne kapacitete mladinskega 
hotela, kjer je v treh nadstro-
pjih z dodatnimi skupaj 75 le-
žišč, imajo tri apartmaje, štiri 
štiriposteljne in deset dvopo-
steljnih sob.

Projekt mladinsko krožišče je 
razdeljen na dva podprojek-
ta: Mladinski kulturni center 
izvaja občina, Mladinski ho-
tel pa MC. Vsak del je ovre-
dnoten na okoli 1,2 milijona 
evrov in se delno sofinanci-
ra iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, poleg tega 
kulturni center sofinancira 
kulturno, hotel pa šolsko mi-
nistrstvo. 
 Suzana Vahtarič 

Direktorica Mateja Gerjevič razkazuje eno od sob 
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V okviru programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
družba Posavc d.o.o. že vrsto let izvaja aktivnost Drugače o 
poklicih. Potek aktivnosti temelji na organiziranju različnih 

oblik povezovanja med šolami, uradi za delo, delodajalci in 
drugimi institucijami ter njihovimi zaposlenimi strokovnja-
ki za posamezna poklicna področja. Aktivnosti so namenje-
ne osvnovnošolcem, srednješolcem ter brezposelnim osebam 
z namenom seznanjanja z raznovrstnimi poklici, da bi se le-
ti laže odločali pri izbiri poklicne poti. V okviru omenjene-
ga projekta je bil v decembru izveden tudi obisk direktorice 
Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič, ki je s svo-
jimi sodelavci osnovnošolcem sevniških osnovnih šol predsta-
vila poklice v zdravstvu.

SEVNICA - V Planinskem za-
vetišču pod Sv. Rokom se je 
zaključil 30-urni tečaj izde-
lave peke kruha in pekovske-
ga peciva. Tečaj je vodil moj-
ster pekarstva Franc Planinc 
iz Radeč. V času tečaja se je 
enajst udeležencev naučilo 
malih skrivnosti velikih moj-
strov peke. Pekli so brioš pe-
kovsko pecivo, pice, različne 
vrste kruha, navadno pekovsko 
pecivo, česnove zvitke, mešan 
pšenični kruh, izdelovali son-
ček, pekli parkeljne in krofe. 
Pekovski mojster Franc je ude-
ležencem tečaja podal odlične 
smernice in napotke, da bodo 
v domačem okolju lažje in še uspešnejše pripravljali kruh in 
pecivo za razne priložnosti. Mojstru še enkrat hvala za trud.
 F. Š.

Pekovski	tečaj	v	Sevnici

Pekovski mojster Franc 
Planinc

ŠENTJANŽ – Kot vsako leto so se tudi letos člani društva upoko-
jencev Šentjanž zbrali na novoletnem srečanju. Pozdravil jih je 
predsednik društva Miha Jazbec in jim zaželel lepo praznova-
nje, obiskal pa jih je tudi predsednik KS Šentjanž Ivan Orešnik 

in izrazil zadovoljstvo ob tako veliki udeležbi. Kratek kulturni 
program so pripravili kar pevci – člani društva, za pogostitev 
pa so poskrbeli Repovževi. V nadaljevanju jih je razveselje-
val harmonikar Martin, s petjem pa so se mu pridružili skoraj 
vsi navzoči. Srečanja sta se udeležila tudi njihova najstarej-
ša člana: 94- letni Franc Sigmund in 91-letna Amalija Keber.

Novoletno	praznovanje	
šentjanških	upokojencev

ČRNEČA VAS - V zadnjem mesecu minulega leta je častitljivih 
osem desetletij dopolnil Franc Žulič iz Črneče vasi. Ob oseb-
nem jubileju so slavljenca obiskali in obdarili tudi člani društva 
Sožitje Krško, katerega je Franc član vse od začetkov društve-

nega delovanja pred 40 leti. Na sliki od leve proti desni: Angel-
ca Druškovič iz Sožitja, jubilant Franc Žulič in Milan Colner, 
ki kot rajonski vodja pri Sožitju pokriva območje KS Podbočje 
in občine Kostanjevica na Krki.  B. M.

Osebni	jubilej	Franca	Žuliča	

BISTRICA OB SOTLI - Na predvečer praznika Svetih treh kraljev 
so se na pot  po vaseh Bistrice ob Sotli podale koledniške skupi-
ne in v domove prinašale blagoslov in veselo sporočilo o rojstvu 
Božjega deteta. Skupine so bile Kunšperk, Šempeter I, Šempe-
ter II (na fotografiji), Polje-Ples, Dekmanca-Srebrnik, Hrastje-
Črešnjevec, Križan vrh, Sp. Trebče, Zg. Trebče in Zagaj. Letos 
bodo darovi, ki se bodo zbrali v Misijonskem središču, name-

njeni za izobraževalne, socialne in medicinske potrebe v Egip-
tu, Braziliji, na Madagaskarju, Beninu, Slonokoščeni obali in na 
Salomonovih otokih. Tradicijo koledovanja v župniji so obnovili 
na pobudo Bernarda Geršaka. „Trije kralji in en kralek“ tako 
že preko dvajset let z lepim štiriglasnim petjem razveseljuje-
jo župljane. D. K.

Bistriško	koledovanje

-50%

do - 60% 

-50%

-20%

•	posteljnina	flanela	različne	barve
•	 jogi	rjuhe	iz	kvalitetnega	frotirja	
 in jerseja 
•	Odeja Škofja Loka
•	blago	za	zavese	
•	 šivanje	zaves	BREZPLAČNO
•	prešite odeje
•	brisače	UGODNO
•	prti, pozamenterija 
•	krožniki,	kozarci
•	kuhalne posode
•	gobelini,	darilni	program

Nova TRgoviNa 
CKŽ 141, KRŠKO    Tel.: 07 49 22 243
Del. čas: pon. - pet. 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 15.00

popus

ta

do

-60%

Vse za vaš dom

Drugače	o	poklicih

Šolska stavba, ki je v letu 
2008 dopolnila 130 let, že 
nekaj časa kliče po obnovi, 
zato je Občina Sevnica v lan-
skem letu pristopila k izde-
lavi projektne dokumentaci-
je za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in k projektu za 
izvedbo delne odstranitve 
obstoječega objekta podru-
žnične šole na Studencu. Z 
rekonstrukcijo dela obstoje-
če šolske stavbe ter z dozida-
vo za potrebe šole in vrtca, v 
katerega bi lahko sprejeli 21 
predšolskih otrok, bi se iz-
polnila dolgoletna želja va-
ščanov in zaposlenih po na-
daljnjem obstoju te vaške 
šole in po vrtcu, ki bi bil po-
membna pridobitev. 

“Starši vozijo otroke v oko-
liške vrtce in zgodi se, da 
otroci v tem kraju nadaljuje-
jo šolanje. To je slabo. Vemo 
namreč, če bi bili ti otroci 
tukaj vključeni v predšolsko 
vzgojo, bi tukaj tudi osta-
li,” je povedala vodja po-

Ureditev križanja z železniško 
progo obsega tisoč metrov 
ureditve regionalne ceste in 
300 metrov lokalne ceste. V 
okviru ureditve bodo presta-
vili regionalno cesto z loče-
nim potekom enostranskega 
pločnika in kolesarske steze, 
rekonstruirali obstoječe križ-
išče regionalne in lokalne ce-
ste ter zgradili podvoz. Po iz-
gradnji bosta opuščena dva 
nivojska prehoda preko glav-
ne železniške proge.

Nina Rangus z Direkcije za 
ceste je pojasnila, da je bil 
septembra lani izvajalec uve-
den v delo, predana pa mu je 
bila tudi vsa dokumentacija, 
potrebna za pričetek del. Na 

Obnova	podružnične	šole	
Studenec	še	letos?

družnične šole na Studen-
cu Andreja Janc. S šolo in 
z izvajanjem vzgojno-izo-
braževalnega dela v njej so 

vaščani izjemno zadovoljni, 
saj otroci niso samo številke 
v šolskih klopeh, pač pa se 
v šoli počutijo kot del veli-
ke, razširjene družine, kjer 
ima vsakdo možnost razvi-

ti svoje sposobnosti in ta-
lente. Podružnična šola se 
izredno veliko povezuje s 
krajem in sodeluje na vseh 

prireditvah, mladi pa imajo 
tako tudi priložnost spozna-
vanja pravil javnega nasto-
panja ter možnost urjenja v 
retoriki.
 S. Radi 

Dobovski	podvoz	zaenkrat	
v	časovnih	rokih	
DOBOVA – Septembra lani so se pričela dela za gradnjo dolgo pričakovanega podvoza v Dobovi, ki naj bi 
ga zgradili v 15 mesecih. Investitor zagotavlja, da dela potekajo v skladu z načrtom del, čeprav so bila 
ta zaradi slabih vremenskih razmer ustavljena in naj bi jih v teh dneh nadaljevali.

terenu so bile do sedaj pri-
pravljalna dela izvedena sko-

raj v celoti, na severni strani 
je izvedenih več kot polovi-

ca zemeljskih del, izvajajo pa 
se tudi izkopi za črpališča in 
odvodnjavanja, izvedene so 
vse ojačitve temeljnih tal, 
opravljen je posnetek objek-
tov in lokalnih cest. Pojasni-
la je, da na gradbišču ni težav 
oz. manjše rešujejo sproti, na 
Krajevni skupnosti Dobova so 
temu pritrdili.

Skupni investicijski stroški ce-
lotnega projekta znašajo 6,7 
milijonov evrov, od tega bo 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj sofinanciranih 
3,4 milijona evrov, približno 
milijon evrov bo zagotovi-
la Občina Brežice, ostalo pa 
DRSC. 
 S. Vahtarič 

Del gradbišča bodočega podvoza pri Betiki

V sevniškem občinskem načrtu za letošnje leto je tudi 
obnova podružnične šole na Studencu.

STUDENEC - Podružnično šolo na Studencu v sevniški občini trenutno obisku-
je 29 otrok. Pouk poteka v treh oddelkih, od tega sta dva kombinirana. V šoli je 
organizirano tudi podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 

CERKLJE OB KRKI - Dan sloven-
skega vojaškega letalstva - 12. 
januar - so vojaški letalci za-
znamovali s slavnostnim po-
strojem pripadnikov Brigade 
zračne obrambe in letalstva v 
Vojašnici Cerklje ob Krki. Na 
prireditvi je bil slavnostni go-
vornik načelnik Generalštaba 
SV generalpodpolkovnik Albin 
Gutman. Ob tej priložnosti je 
poveljnik sil SV brigadir Alan 
Geder Letalski šoli simbolično 
izročil ključe novega šolskega 
helikopterja bell-206 jet ran-
ger, ki je bil uveden v opera-
tivno uporabo v lanskem letu.
Praznik slovenskega vojaške-
ga letalstva je sicer povezan 
z ustanovitvijo ljubljanske in 
mariborske letalske stotnije 
14. in 15. decembra 1918. V 
obeh stotnijah, ki sta bili pod 
okriljem Maistrovih enot, so le-
teli slovenski piloti iz avstro-
ogrskega vojaškega letalstva. 
Ljubljanska letalska stotnija je 
svoj prvi bojni polet opravila 
12. januarja 1919, ko sta pilota 
Vilko Peternelj in Franc Zupan-
čič poletela na izvidniški polet 
na Koroško ter mitraljirala av-
strijske enote. Slovenski voja-
ški letalci so se bojevali tako v 
prvi kot drugi svetovni vojni, o 
čemer je žal premalo zapisa-
nega oziroma znanega.  M. K.

Dan	vojaškega	
letalstva
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Čatež - Brežice: 
novo naselje hiš; dvojček 170m2, 324m2 
zemljišča, 3. pod. Gr. faza, L.2010. 
Cena:162.960 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana Tel: 051 317 333

Sevnica, Šmarčna: 
Pizzerija in restavracija, 950m2, 
1.385m2 zemljišča, L.2009. 
Cena: 1.200.000 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana Tel: 051 317 333

SEVNICA  - Pričela se je prenova objekta policijske posta-
je v Sevnici. Vrednost investicije je ocenjena na 190.000 
evrov, dela pa naj bi po načrtih izvedli v štirih mesecih. 

„Začetek predvidene prenove prostora dežurnega policista 
sega že v leto 2006, ko so se izvedli prvi ogledi in priprava 
projektne naloge za predvideno prenovo. Ker je bil objekt PP 

Sevnica zgrajen leta 1945, je bilo glede na predviden obseg 
prenove in slabega statičnega stanja stropne plošče, lesene 
konstrukcije, in dotrajanega lesenega stopnišča, poleg pre-
nove prostora dežurnega policista, zaradi varnosti zaposle-
nih kot samega tehnološkega procesa, smiselno dodati tudi 
ostale navedene sklope prenovitvenih del,“ je v sporočilu za 
naš medij zapisal tiskovni predstavnik Policijske uprave Kr-
ško Robert Perc. 

Poleg navedenih del se bo v sklopu prenove izvedla še: za-
menjava vseh oken, vhodnih vrat, za nemoten dostop inva-
lidov v objekt bodo vgradili dvigalo, prenovili prostor za raz-
govor s strankami, zamenjali bodo antenski stolp, zagotovili 
diesel agregat itd. V času prenove objekta bo policijska po-
staja delovala v štirih gradbiščnih kontejnerjih pred objek-
tom, kjer bodo imeli zagotovljeno vso najnujnejšo opremo 
za nemoteno delovanje.  M. Kalčič 

Obnavljajo	sevniško	policijsko	
postajo

V času prenove bodo policisti bivali v gradbiščnih 
kontejnerjih (foto: S. Radi)

POSAVJE - Z letom 2010 je 
pričel na območju občin Bi-
strica ob Sotli, Brežice, Kr-
ško, Radeče in Sevnica de-
lovati medobčinski redar, ki 
je uspešno opravil predpisa-
no usposabljanje ter pridobil 
formalne pristojnosti ukre-
panja na področju delova-
nja redarstva. Naloge redar-
stva so opredeljena v Zakonu 
o redarstvu ter odlokih občin 
ustanoviteljic in se nanašajo 
zlasti na urejanje mirujoče-
ga prometa  ter zagotavljanje 
javnega reda in miru v obči-
nah. V prvi fazi, predvidoma 
še v začetku februarja, bo re-

Medobčinski	redar	najprej	preventivno

Leta 2008 je civilna iniciativa 
Spodnja Libna zbrala podpise 
z zahtevo za izgradnjo kanali-
zacije oz. celotne infrastruk-
ture, saj so njeni predstavni-
ki ugotovili, da je to območje 
izločeno iz občinskega pro-
jekta. V decembru istega leta 
je Občina Krško izdelala idej-
ni projekt za infrastrukturo, 
ki zajema kanalizacijo, opti-
ko, pločnike, odvod meteor-
nih vod in javno razsvetlja-
vo za naselje Spodnja Libna. 
Na ogledu trase je član civilne 
iniciative Roman Klinec izpo-
stavil vprašanje izgradnje in-
frastrukture tudi na Libni in 
v popravku idejnega projek-
ta so zajeli obe naselji,  tako 
Spodnjo Libno kot Libno. Ci-
vilna iniciativa je idejni pro-
jekt predstavila krajanom, ki 
so ga soglasno potrdili.

Vendar pa se je nato zapletlo. 
Že lanskega novembra so na 
sestanku na temo izgradnje ši-

Civilna	iniciativa	Spodnja	
Libna	postavlja	zahteve
SPODNJA LIBNA - Civilna iniciativa Spodnja Libna se je prvič sestala 20. januarja pred dvema letoma, ko 
so izpostavili problematiko nekomuniciranja s predstavnikom v svetu KS Dolenja vas in z njenim vod-
stvom. Ponovno so dvignili svoj glas pred dnevi, ko je v javnost pricurljala vest, da bo le Spodnja Libna 
dobila del infrastrukture glede na prvotne načrte, Libna pa je izvzeta iz idejnega projekta. Apel po rea-
lizaciji prvotnega idejnega načrta so poslali na občinsko upravo.

rokopasovnih povezav, na ka-
terega je Občina Krško pova-
bila predstavnike krajevnih 
skupnosti, izvedeli, da naj bi 
naselji dobili le optiko, osta-
li pa prikrajšani za ostalo in-
frastrukturo, pravi Klinec. Ob-
činskim predstavnikom je na 
omenjenem sestanku zatr-

dil, da ne bodo dovolili kopati 
na njihovem območju, če ne 
bodo dobili tiste infrastruk-
ture, ki je bila že zapisana v 
idejnem načrtu. Ko so pred-
stavniki civilne iniciative po-
skušali poizvedeti o nadalj-
nji usodi idejnega projekta, 
so ugotovili, da bodo osnov-

ni idejni projekt realizirali do 
vključno naselja Spodnja Lib-
na. „Iz njega so izvzeli naselje 
Libna. Na tej osnovi smo pred 
dnevi ponovno sklicali sesta-
nek s prebivalci Spodnje Libne 
in dela Libne in se zavzeli, da 
se projekt realizira v celoti,“ 
sta soglasna Klinec in pred-
stavnik Libne v civilni inicia-
tivi Jani Kuselj. S krajani so 
se dogovorili, da bi bili pripra-
vljeni na realizacijo celotnega 
projekta pripravljeni počaka-
ti tudi kakšno leto več. S skle-
pi so seznanili vodstvo krške 
občine, od katerega tudi pri-
čakujejo odgovore, saj ni ja-
sno, katero izmed etap naj bi 
najprej izvedli, kdaj naj bi se 
dela začela in v kakšnem ob-
segu, saj je nesmiselno, da bi 
najprej kopali za optiko in ka-
sneje za kanalizacijo. Po mne-
nju civilne iniciative je takšno 
trošenje davkoplačevalskega 
denarja tudi nesmotrno.  
 M. Kalčič

Klinec in Kuselj z idejnim načrtom

dar preventivno nadzoroval 
nepravilno parkiranje, zlasti 
v mestnih središčih ter dru-

gih mestnih območjih, kjer 
nepravilno parkiranje posa-
meznikov povzroča največ 
težav občanom. V tej fazi 
bo redar kršitelje opozarjal 
s pisnimi opozorili, v kate-
rih bodo navedeni prekrški 
ter višina predpisane globe. 
V naslednji fazi, predvidoma 
v drugi polovici februarja, 
pa bo redar opravljal nad-
zor ter izrekal vse ukrepe v 
skladu s pristojnostmi, opre-
deljenimi v zakonodaji, kar 
pomeni tudi izrekanje glob 
kršiteljem. Medobčinski in-
špektorat - Skupni prekrškov-
ni organ pri svojem delova-

nju sodeluje tudi s policijo, 
zlasti pri posredovanju iz-
kušenj policije na področjih 
dela, ki so tudi v pristojnosti 
redarstva (mirujoči promet, 
javni red in mir), glede na 
problematiko v posameznih 
občinah bodo dogovorjene 
tudi skupne akcije. „Obča-
nom svetujemo, da upošte-
vajo zakonodajo ter prome-
tno signalizacijo ter tako 
prispevajo v ureditvi razmer 
predvsem v mestnih središčih 
ter se izognejo sankcijam, ki 
sledijo ugotovljenim prekr-
škom,“ sporoča vodja orga-
na Martin Cerjak.  S. V. 

Martin Cerjak

Motivacijski program predsta-
vlja nadgradnjo prvih dveh glav-
nih aktivnosti projekta – identi-
fikacije udeležencev s terensko 
analizo območja občine Rade-
če ter določitve posebnih pro-
jektnih področij z identifikaci-
jo projektnih motivatorjev – in 
je konceptualno zastavljen kot 
prvi pravi vrhunec projekta, na 
katerem udeleženci projekta s 
predstavitvijo primerov dobrih 
praks, prezentacijami projek-
tnih motivatorjev in regionalne 
turistične organizacije ter sode-
lovanjem na delavnici prejme-
jo impulze, ki bi jih spodbudili v 
razmislek o realizaciji svojih tu-
rističnih potencialov.  

Ker je uspeh motivacijskega pro-
grama in posledično tudi celo-
tnega programa v največji meri 
odvisen od kvalitete projektnih 
motivatorjev, smo izboru le-teh 
namenili posebno pozornost. V 
analizi interesnih področij ude-
ležencev se je izkazalo, da ude-
ležence najbolj zanimajo dejav-
nosti, povezane s (turističnim) 
razvojem kmetij in rokodelstvom, 
zato smo osrednjo vlogo v moti-
vacijskem programu namenili prav 
projektnima motivatorjema s teh 
dveh področij. Z nagovorom ude-
ležencev in tudi v imenu župa-
na Občine Radeče Matjaža Hana 
je motivacijski program, katere-
ga potek je vodil moderator Jože 

Prah, otvorila Marija Imperl, di-
rektorica KTRC Radeče kot izva-
jalca projekta, sam projekt pa 
je udeležencem predstavil vod-
ja projekta mag. Matjaž Šušter-
šič. Beseda je nato zopet pripadla 
Mariji Imperl, ki je udeležencem 
predstavila lokalne primere dobrih 
praks – sicer predstavljene tudi s 
številnimi kulinaričnimi mojstrovi-
nami – s poudarkom na turističnem 
produktu splavarjenja na Savi.

Kot prvi projektni motivator, 
usmerjen v predstavitev celovi-
tega turističnega razvoja obmo-
čja, se je udeležencem predsta-
vil župan Občine Solčava Alojz 
Lipnik. Udeleženci so na primeru 

izkušenj turističnega razvoja Sol-
čavskega spoznali vlogo in pomen 
lokalne skupnosti v procesu turi-
stičnega razvoja kraja, v izrazito 
pozitivnem nastopu pa je bil po-
seben poudarek dan pomenu po-
vezovanja, sodelovanja in skupne 
usmerjenosti v doseganje ciljev.
Možnosti razvoja dodatnih dejav-
nosti na kmetiji je nato predstavil 
Andrej Podpečan, lastnik kmeti-
je Podpečan iz Galicije pri Žalcu. 
Kmetija Podpečan je moderna tu-
ristična kmetija z lastno sirarno, 
apartmaji in wellnessom, njen la-
stnik pa izjemen govorec, ki je z 
opisovanjem lastnih izkušenj in vi-
zij med udeleženci vzbudil izje-
mno zanimanje in nedvomno tudi 

številne razmisleke o njihovih la-
stnih potencialih.

Kot zadnja projektna motivator-
ka se je predstavila Mojca Pompe 
s Centra za razvoj podeželja Po-
savje. Njena predstavitev je bila 
usmerjena v predstavitev centra 
in njegovih aktivnosti na področju 
spodbujanja rokodelstva z možno-
stjo vključevanja naših rokodelskih 
potencialov v njihove aktivnosti. 

Poseben del programa je bil 
usmerjen v predstavitev trženj-
skih možnosti turističnih potencia-
lov na lokalnem in regionalnem ni-
voju. Potem ko je Marija Imperl v 
okviru svoje predstavitve že pred-
stavila možnost nadgrajevanja tu-
ristične ponudbe Radeč z novimi 
proizvodi in potenciali, je direk-
torica Destinacijske organizacije 
Posavje Morana Polovič predsta-

vila še možnosti trženja turistične 
ponudbe na regionalnem nivoju. 
Na motivacijski delavnici kot za-
ključnem delu programa je mode-
rator Jože Prah besedo predal še 
udeležencem projekta. Program 
je očitno dosegel svoj namen, saj 
so se v okviru delavnice pojavile 
številne ideje, vprašanja in tudi 
spoznanja, ki predstavljajo temelj 
nadaljnjega dela na projektu. 

Z izvedbo motivacijskega progra-
ma je tretja glavna aktivnost Mo-
tivacijskega projekta udejanjanja 
turističnih potencialov zaključe-
na, zato je pred nami že četrta 
glavna aktivnost, evalvacija mo-
tivacijskega programa. V okviru 
evalvacije bo izvajalec pridobil 
povratne informacije o motiva-
cijskem programu, predvsem pa 
se bo natančneje seznanil z bodo-
čimi načrti udeležencev.

V okviru Motivacijskega projekta udejanjanja turističnih potencialov iz programa Leader je v petek, 15. januarja 2010, 
v Radečah potekala tretja glavna aktivnost projekta, t. i. motivacijski program za udeležence projekta. 

Zaključena	tretja	aktivnost	
motivacijskega	projekta	v	Radečah

Projekt: Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov, je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino infor-
macij je odgovorna LAS Posavje. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007 - 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Zastopniki
slovenskega upokojene-
ga ljudstva, izvoljeni v 
parlament, ki se s pred-
sednikom Desusa Kar-
lom Erjavcem ukvarjajo 
samo še sami s seboj in 
svojimi dobro plačanimi 
položaji. Ki so plačani 
iz čigavega že fonda? Na 
svoje volilno telo so glad-
ko pozabili in ga najbrž nimajo niti v podzavesti. 
Upokojenci, betežni, bolni, onemogli in stari, že ne 
bodo šli na ceste!? Si je mogoče predstavljati sklju-
čene, slabovidne demonstrante, ki po ulicah tipa-
jo s palčkami (morda bi palico kdo tudi jezno zavih-
tel nad izvoljenimi ignoranti) in ogorčeno dvigajo 
svoj nasploh življenjsko oslabljen glas? Res pa je, da 
so še med njimi tudi takšni, ki jim (nam) ne manjka 
energije, niti zdravorazumskih misli.

S svojimi ženskami, kadar se spravimo k »sedenju«, 
nikoli ne sedimo kar tako v en dan, temveč v svojih 
krogih razčlenjujemo nebuloze bližnjega in daljnega 
sveta. Tako se z Ano, Nevenko in Vladko (ki bo kma-
lu upokojenka) že nekaj časa potapljamo v upoko-
jenstvo. Pred letom in pol, pred volitvami leta 2008, 
smo slišali in brali zveneče besede o Karlu in o poti 
s Karlom, s katerim je danes pol milijona »odsluže-
nih« dobesedno zarjavelo. Torej, dobil je legalno in 
legitimno pravico, da se je povzpel na ministrski po-
ložaj, ki nima, ugotavljamo, nikakršne zveze z upo-
kojenci. Odstotki (iz)volitev res niso bili tako silno 
bajeslovni kot obljube (med temi tudi prizadeva-
nje za medgeneracijsko solidarnost), vendar, kako se 
počutijo tisti, ki so mu – njim dali na volitvah svoj 
glas?

Veliko so razpredali in se razburjali o upokojencih 
še ne upokojeni. Zlasti »mladoekonomisti« s psev-
do (lažnimi, nepravimi, navideznimi, kakor komu 
bolj ljubo) znanstvenimi teorijami. Ti napoveduje-
jo propad pokojninskega sistema čez deset, dvajset, 
petdeset let. Kako pa vedo, kako bo čez ta leta? In če 
»jasnovidci« vedo, kako bo čez trideset let, kako je 
mogoče, da niso predčasno osvetlili, povedali in opo-
zorili, da je svet s Slovenijo vred  pred finančno in 
posledično gospodarsko krizo? Ali so prikrivali dej-
stva? Prikrivanje in/ali prirejanje dejstev pa je ena 
in ista stvar – nemoralno. 

Sociologinja Ana pravi, da je to socialni darwini-
zem mladih (v boju za obstanek preživijo le najspo-
sobnejši). Kar pomeni, da je zmagovalec tisti, ki mu 
uspe (mimogrede – farmacevtske (z)družbe, ki so v 
eni sapi sproducirale prašičjo gripo H1N1 in nepre-
verjeno cepivo!). Ni pomembno kako – prelisičiti, 
pretentati, prevarati – v politiki pomeni zmanipuli-
rati volivce. Istočasno ti mladi ekonomisti trdijo, da 
so pojmi, kot je poštenost, nekaj, kar ne sodi v eko-
nomijo, temveč v etiko. Tako so torej lahko zadeve, 
ki jih vidijo, usmerjajo, usklajujejo - neetične, nemo-
ralne. Sprevideti to je naravnost grozljivo, ker hkra-
ti sprevidiš, da v glavah vseh predstavnikov ljud-
stva ni razlik.

Če rastejo plače, in v nekaterih resorjih so si to tudi 
izborili, rastejo tudi pokojnine. Ne vsem enako. Viš-
ja kot je pokojnina, večja je rast, nižja kot je, je rast 
poniževalka. Ali drugače povedano – pod vsako vla-
davino se je upokojencem z nižjimi pokojninami za-
konito zaslužena socialna varnost, dosežena ob upo-
kojitvi, redno zniževala, upokojencem z višjimi 
pokojninami pa se je socialna varnost redno zviševa-
la celo nad raven, doseženo ob upokojitvi. Kot že en-
krat rečeno – višina ene pokojnine je odvisna od raz-
ličnih faktorjev – (ne)uspešne firme, »pridobljenega« 
položaja, zvitosti, tudi zasluženega položaja in izo-
brazbe seveda; in če imate moč, teorije in zarote lah-
ko razvijate, dragi bralci, naprej in vsevprek sami.

Dejstvo je, da se o upokojencih ne govori in ne sli-
ši, da smo za mlade ekonomiste življenjski nebodi-
gatreba, nikomur potreben odpad, ki se ga ne da niti 
predelati. Sivina, ki nikomur in ničemer ne služi, da 
nihče ne omenja, koliko smo od plač vlagali v razne 
sklade za te in one, takšne in drugačne (denimo, dol-
ga leta so nam od osebnih dohodkov za sklade – naj-
več za zdravstveni in pokojninski – trgali polovico 
in več od zasluženega). Preteklik, povedan na naj-
bolj preprost način, ki pa je bil in je, če je to komu 
prav ali ne, zaslužen.

Dejstvo je, da smo upokojenci tiho, da ne pripra-
vljamo vstaje po ulicah in trgih, da se našemu vod-
ji o nas tudi v najbolj budnih sanjah niti ne sanja. 
Verjamem le, da mu je hudo za mamo, ženo in otro-
ke in pred njimi - za sebe. Ampak tudi mi imamo, če 
imamo to srečo, še mame, očete, žene in može, otro-
ke, vnuke in pravnuke. Pa je s svojo parlamentar-
no druščino pokleknil. Pred kom že? In zakaj? Nič 
iskrivo, nič duhovito, nič hudomušno, kot se je znal 
odslikati. In spet bodo volitve…   

KOSTANJEVICA NA KRKI – Posavsko društvo seniorjev mene-
džerjev in strokovnjakov je tudi v preteklem letu uresničilo 
bogat delovni in družabni del programa, leto 2010 pa začelo 
s strokovnim predavanjem in prijateljskim srečanjem v do-
lenjskih Benetkah. S tem so obenem počastili doslej najve-
čjo kostanjeviško pridobitev – novi most in obvoznico, ki so 
ju izročili namenu tistega dne.
V Borčičevi dvorani Galerije Božidar Jakac je direktor Bo-
jan Božič pozdravil  posavske seniorje, predstavil načrte po-
membne kulturne institucije in jih popeljal tudi med preno-
vljene galerijske zbirke. Osrednji dogodek prvega letošnjega 
druženja posavskih seniorjev pa je bilo strokovno predavanje 
Mojce Novak, doktorice sociologije in dekanje Visoke šole 

za upravljanje in poslovanje Novo mesto, sicer pa tudi člani-
ce posavskega društva. Ker je področje strokovnega in znan-
stvenega delovanja Novakove predvsem razvojna sociologija 
in socialna politika, je zbranim spregovorila o gospodarstvu 
in socialni politiki kot siamskih dvojčkih. 
Posavski seniorji si medtem zastavljajo že letošnji delovni 

program, ki ga bodo sprejema-
li na volilnem občnem zboru 
ob koncu marca. Že ta teden 
pa so skupaj z območno go-
spodarsko zbornico pripravili 
razgovor z znano klimatologi-
njo dr. Lučko Kajfež Bogataj 
o tem, kaj moramo ob pod-
nebnih spremembah postoriti 
v bližnji prihodnosti. Udeleži-
li so se ga predstavniki občin, 
komunalnih podjetij, gasilskih 
zvez in civilne zaščite. V. P.

Seniorji	o	gospodarstvu	in	
socialni	politiki

Seniorji v galeriji del Božidarja Jakca

Začeli smo pri oceni dela mi-
nulega leta: »Lahko potrdim, 
da smo realizirali zastavlje-
ne cilje. Eden večjih projek-
tov je bila obnova Doma svo-
bode, ki je dobil še fasado. S 
pomočjo Občine Sevnica smo 
razširili pokopališče in ure-
dili rekonstrukcijo poslovil-
ne vežice. Uredili smo tudi 
preplastitev ceste skozi vas 
Brezje, na relaciji Hinjce – 
Krmelj je po novem razsve-
tljava, preplastili smo cesto 
v Krmelju. S pomočjo pobu-
de krajanov smo uspeli pre-
pričati Občino Sevnica, da 
se nadaljuje projekt hodni-
ka za pešce, javne razsve-
tljave in kanalizacije na za-
dnjem delu trase Hinjce 
– Krmelj. Na tej relaciji je 
urejeno tudi kabliranje. Ko 
smo urejali odcek Brezje – 
Hinjce, smo razšili tudi pro-
ces kanalizacije, vse skupaj 
pa se bo zaključilo z gradnjo 
lastne čistilne naprave, ki bo 
v Krmelju.«

Dela ne bo manjkalo niti le-
tos. »Želimo dokončati ploč-
nike, kolikor jih je še ostalo 
na trasi Hinjce – Krmelj. KS 
bo prispevala 20.000 evrov. 
Nadajevali bomo z urejanjem 
Športnega parka Krmelj, ki se 
je doslej precej zanemarjal. 
Letos želimo preplastiti roko-
metno igrišče, delamo pa na 
tem, da se začne graditi šir-
ši kompleks igrišč – mali no-
gomet, košarka, odbojka, do-
dali bi tudi atletsko stezo. V 
tem letu bi radi s pomočjo 
podjetij obnovili mrežo oko-
li teniškega igrišča. Sredstva 
bomo črpali s pomočjo raz-
pisov.«

In potem nadaljuje: »Asfa-
litirali bomo male odseke 
cest, nadaljevali z javno raz-
svetljavo ulic, velik izziv je 
prav gotovo tudi odsek javne 
poti mimo bloka 30 in grašči-
ne, kjer poteka sedaj ob gra-
dnji rondoja obvoz za Hinjce. 
V tem letu želimo posodobiti 
ta del. V letu 2009 smo uspe-
li vključiti v občinske načr-

»V	Krmelju	smo	kot	ena	
velika	družina«
KRMELJ - Slavica Mirt od leta 2007 vodi krajevno skupnost Krmelj, ki je v minulih dveh letih doživela 
precej sprememb in novosti. O njih je predsednica spregovorila v pogovoru, v katerem se je dotaknila 
uspehov minulega obdobja, obelodanila pa tudi probleme, s katerimi se sooča KS Krmelj. 

te do leta 2014 rekonstruk-
cijo ceste skozi Gabrijele, 
kjer zaradi tako povečanega 
tranzita rabijo pločnike! Po-
trebujemo tudi večji vrtec. 
Lani smo dodali en oddelek, 
leta 2011 pa naj bila končana 
izgradnja teh dodatnih pro-
storov.«

In na kaj so v Krmelju naj-
bolj ponosni? »Sama menim, 
da s pomočjo krajanov ter z 
njihovim idejami s skupnimi 
močmi nastopamo v občini in 
širše, ker lahko le z zadostno 
vztrajnostjo tudi nekaj do-
sežemo. Včasih je težko, saj 
te že na vratih odslovijo, a 
je treba večkrat potrkati na 
vrata,« pravi Mirtova. »Naj-
več je težav na začetku pro-
jektov, kjer se ponavadi zdi, 
da je vse dobro, potem pa 
se začnejo odpirati proble-
mi. Včasih ni dovolj razume-
vanja, zato se je treba z ne-
katerimi pogovoriti večkrat, 
dosedaj nam je vedno uspe-
lo. Ne želimo, da bi se pona-
vljali kaki neljubi dogodki iz 
preteklosti.«

Kriza minulega leta je priza-
dela tudi Krmelj, zato se v KS 
ukvarjajo s socialnimi proble-
mi posameznih družin. „Sku-
šamo jim čimveč pomaga-

ti, saj je stisk 
kar nekaj, a 
niso znane. So-
delujemo s so-
cialno službo 
in Rdečim kri-
žem. V knjižni-
ci smo uredili 
info točko, kjer 
skušamo poma-
gati brezposel-
nim, da se jim 
ni treba voziti 
v Sevnico.« Mir-
tova poudarja 
tudi pomen de-
lovanja društev: 
»Sodelovanje z 
društvi je bilo 
zelo dobro, 
upam, da bo 
temu tako tudi 
v prihodnje. 

Tudi s pomočjo DKŠD Svobo-
da, vesela sem, da je ta po-
vezovalna oseba prav Berta 
Logar, ki zna motivirati mla-
de, ko je treba kaj pripravi-
ti in organizirati. Menim, da 
res dobro sodelujemo tudi z 
mladinci, ki so si minulo leto 
s pomočjo KS-ja, Občine Sev-
nica in javnega sklada uredili 
svoje prostore.«

Pa načrti v bodoče? »V dvo-
rani, kjer imamo na mesec 
tri prireditve, z veseljem pa 
jo uporablja tudi osnovna 

šola, bomo uredili balkon. Še 
vedno ni znana usoda Mer-
catorja. Dali smo jasno ve-
deti, da bi radi imeli boljšo 
ponudbo, kot je sedaj. Smo v 
pričakovanju jasnega odgo-
vora. Ena trgovina je prema-
lo za kraj. Potrebna bo tudi 
rešitev glede zimske službe. 
Tudi tu sta dve opciji – prva 
ta, da nabavimo sami opre-
mo, druga pa, da podelimo 
koncesijo za določeno obdo-
bje.« Vse pa le ni tako ide-
alno. »Moti pa me gledanje 
občinskih služb na potrebe 
KS Krmelj, ki je zaradi svo-
je lege in poseljenosti spe-
cifika. Je pač malce drugač-
na kot ostali. Ker ni več vas, 
saj gre za industirski kraj, so 
tudi potrebe po infrastruktu-
ri drugačne, večje. Nekje je 
dovolj asfalt, drugje vodo-
vod, pri nas še nekaj več. 
Vsakomur je treba dati to, 
kar potrebuje, ne pa posplo-
ševati.«

»Vesela sem, ker so kraja-
ni pripravljeni pomagati. Zdi 
se mi, da smo kot ena veli-
ka družina, ki skuša peljati 
to krajevno skupnost na naj-
boljši možni način naprej. 
Dobro deluje tudi svet kra-
jevne skupnosti,« zaključuje 
Slavica Mirt. 
 Drago Perko

Predsednica KS Krmelj Slavica Mirt
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dela dobro načrtovana in iz-
vedena. „Med remontom je 
bilo opravljenih tudi veliko 
modifikacij tako na podro-
čju strojnega in elektro dela 
kot na sistemu vodenja turbi-

ne, ki bodo prispevale k bolj 
varnemu in zanesljivemu de-
lovanju plinskega bloka 5 v 
prihodnjih letih,“ zaključu-
je sogovornik. Upoštevajoč 
dosedanjo statistiko obrato-
vanja naj bi blok nemoteno 
deloval naslednjih deset do 
petnajst let, v elektrarni pa 
se že pripravljajo na podo-
ben poseg na bloku 4, ki naj 
bi ga izvedli leta 2012. 
 Peter Pavlovič, 
 foto: arhiv TEB

dmi mogoče še naredimo kaj 
‘malo po domače’, je to pri 
delu s tujci malo težje izve-
dljivo,“ kar bo dobra osnova 
za načrtovanje podobnih po-
segov v bodoče. 

Vsaki tako obsežni demon-
taži sledijo zagonski testi, 
pri katerih pričakujejo ne-
katere običajne težave: vi-
bracije turbine, pulzacije 
v zgorevalni komori oz. ne-
pravilna porazdelitev tem-
perature v izpuhu. „Moram 
potrkati, da so bila dela iz-
vedena tako kvalitetno, da 
so bile potrebne le minimal-
ne korekcije z vidika vibracij 
turbine,“ je zadovoljen Cola-
rič, saj to potrjuje, da so bila 

varnosti pri delu. Na tem po-
dročju so imeli tujci zelo vi-
soke zahteve, zato smo ime-
li kar veliko težav, da smo jih 
izpolnili, predvsem kar se tiče 
dela na višini, kjer se nič ni 
delalo brez delovnih odrov, ter 
dela v zaprtih prostorih, kjer 
smo morali voditi zelo natanč-
no evidenco ljudi, ki so vsto-

pali vanje, ter skrbeti za pre-
zračevanje prostorov. Bilo je 
tudi nekaj dela z nevarnimi 
snovmi, pri čemer smo mora-
li poskrbeti za ustrezno upo-

rabo osebne zaščitne opreme 
ter zračenje. Vidik varstva 
pri delu nam je vzel relativ-
no veliko časa,“ največje te-
žave med remontom opisuje 
Colarič. „Če z domačimi lju-

Priprave na remont so traja-
le dve leti. Pogodba za re-
zervne dele je bila podpisana 
že decembra 2007, dobavlje-
ni so bili sredi lanskega leta, 
remont pa izvedli v jesen-
skih mesecih, natančneje od 
28. septembra do 20. novem-
bra 2009. V okviru remonta so 
opravili kompletno demontažo 
plinske turbine in generator-
ja. „Na turbini smo zamenjali 
prvo in drugo stopnjo turbin-
skih lopatic, prve tri stopnje 
turbinskih statorskih lopa-
tic ter celotno notranje ohiš-
je zgorevalne komore. Na ge-
neratorju pa je bila osrednja 
pozornost namenjena sanaciji 
statorja z vbrizgavanjem po-
sebnih smol v statorsko ohiš-
je,“ pojasnjuje vodja tehnič-
ne operative v TEB in vodja 
tokratnega remonta Jure Co-
larič. Dobavitelj opreme in 
glavni izvajalec del je bilo švi-
carsko podjetje Alstom, glav-

na podizvajalca za strojno po-
dročje sta bili podjetji Numip 
in Metalna Senovo, za elektro 
področje pa MG Servis in Vaj-
dič s.p. Poleg delavcev TEB je 

pri remontu je sodelovalo pri-
bližno 60 zunanjih delavcev.

„Družba izvajalcev je bila zelo 
heterogena, zato je bilo po-
trebno najti dober kompromis 

KRŠKO - 5. januarja je postala pravnomočna Odločba Uprav-
ne enote Krško o uvedbi komasacijskega postopka na predlog 
Občine Krško, ki se nanaša na komasacijsko območje Brege. 
Posledično zaradi navedene uvedbe komasacijskega postopka 
so na navedenem komasacijskem območju prepovedani: pro-
met z zemljišči, parcelacija zemljišč ter graditev in sajenje 
oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, če ni 
z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja določeno 
drugače. Zakon o kmetijskih zemljiščih sicer določa tudi ne-
kaj izjem, ko je dovoljen promet z zemljišči, vendar je po-
trebno v tem primeru potrdilo o tem, da so izpolnjeni zakon-
ski pogoji za določen poseg, pridobiti na Upravni enoti Krško.
Na področje kmetijstva pa sodi tudi z iztekom leta 2009 za-
ključen vpis namestnikov nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki 
ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi 
skromnega odziva enkrat že podaljšalo za tri mesece. Ta se 
nanaša na odločitev znotraj kmetijskega gospodarstva oziro-
ma na odločitev aktualnega lastnika ali solastnikov kmetije, 
da določijo osebo, ki bo denimo zaradi opravilne nesposob-
nosti ali smrti nosilca kmetije prevzela upravljanje kmeti-
je. Določitev namestnika v ničemer ne vpliva na dedovanje 
kmetije, pač pa je resorno ministrstvo želelo preko tega vpi-
sa zagotoviti nemoteno izvajanje ukrepov kmetijske politike. 
Predvsem naj bi se  slednje izkazalo kot smiselno pri nemo-
tenih postopkih za izplačilo zahtevkov oziroma pri dodelitvi 
odobrenih sredstev, ki bodo v primeru že omenjene opravil-
ne nesposobnosti ali smrti nosilca kmetijskega lahko nemo-
teno izplačani. Namestnika nosilca ni bilo potrebno izbirati 
in vpisovati le tistim kmetijam, na katerih je nosilec hkrati 
tudi edini član kmetije. 
Po podatkih Upravne enote Krško je svoje namestnike v re-
gister kmetijskih gospodarstev vpisalo 1.469 nosilcev kmetij-
skih gospodarstev, to je dobra polovica od skupno 2.626 za-
vezancev po Zakonu o kmetijstvu. 
 Bojana Mavsar

Začetek	komasacije	na	
Bregah,	prepoved	prometa	z	
zemljišči

BREŽICE - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo la-
stnikov na septembra sproženi stečajni postopek Vina Bre-
žice in z januarjem je podjetje v stečaju. Nekdanji glavni 
sindikalist Vina Brežice Janko Kržan meni, da je stečaj-
ni postopek v dani situaciji, ko je oktobra nekaj manj kot 
100 delavcev ostalo brez zaposlitev, še najboljša rešitev.
  
Janko Kržan je izrazil upanje, da bo opravljena realna ce-
nitev in podjetje prodano za pravo ceno ter da se bo našel 

nekdo, ki bi začel s proizvodnjo in bi delo dobilo vsaj del nek-
daj zaposlenih. „To bi bilo idealno, saj gre za zanimivo pa-
nogo in tudi Coca cola ima težave z distribucijo po Sloveni-
ji, ker v njej več ne polni,“ še dodaja. 

Stečajni upravitelj Zlatko Vili Hohnjec je pojasnil, da je 
sklep o stečajnem postopku zdaj pravnomočen, nova pritož-
ba lastnikov ni možna, vsi pogovori o prodaji nepremičnin 
Vina Brežice pa bodo poslej lažji. Potrdil je devetmilijonsko 
zadolženost podjetja in dodal, da bo končna vsota znana šele 
po končni evidenci in cenitvi, ki naj bi jo opravili takoj v pr-
vem tednu januarja. Cenitev naj bi bila končana konec fe-
bruarja, če vmes ne bo prišlo do kakršnih koli zapletov, pa 
ji bo sledila prodaja premoženja najboljšemu ponudniku, je 
napovedal. Posebnega zanimanja za nakup ni bilo, bolj in-
formativna povpraševanja, je še dodal stečajni, saj se zara-
di pritožbe na stečajni postopek z morebitnimi kupci doslej 
ni mogel pogovarjati. S. Vahtarič 

Sodišče	zavrnilo	pritožbo,	
Vino	v	stečaju	

SEVNICA - Načrtovana izgradnja novega spodnjega dela Vrt-
ca Ciciban Sevnica za lansko jesen se ni uresničila. Podjetje 
Gradis d.d. iz Celja je od lanskega 29. decembra v postopku 
prisilne poravnave. Za podizvajalce podjetja Gradis so bili  
sklenjeni odkupi terjatev, kar pomeni, da bodo podizvajalci 
poplačani neposredno iz proračuna Občine Sevnica (v skla-
du s finančnim načrtom, sklenjenim v gradbeni pogodbi med 
izvajalcem in občino). Načrtovana gradnja torej ni ogrože-
na, vendar pa poteka počasnejše, kot bi morala. Novozgra-
jeni objekt, ki že stoji na mestu porušenega spodnjega dela 
vrtca enote Pika Nogavička, naj bi bil pripravljen za tehnič-
ni pregled v mesecu februarju. S. R.

Zamuda	pri	gradnji	Vrtca	
Ciciban	Sevnica

Remont	v	Termoelektrarni	Brestanica

Plinski	blok	5	pripravljen	za	
naslednje	desetletje
BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica so jeseni opravili obsežen remont na turbini in generatorju 
plinskega bloka 5. Osemtedenski remont, po obsegu in tudi finančno največji v TEB doslej, vreden kar 
8,5 milijonov evrov, je bil tudi ena večjih naložb v slovenski energetiki v letu 2009, omogočil pa bo ne-
moteno in zanesljivo obratovanje omenjenega bloka vsaj za naslednje desetletje.

Termoelektrarna Brestanica za elektro-energetski sistem Slovenije predstavlja zanesljiv re-
zervni vir napajanja v najbolj kritičnih trenutkih. Elektrarna s svojimi hitrimi agregati omo-
goča hitro posredovanje pri preobremenitvah sistema ali izpadih slovenskih elektrarn oziro-
ma daljnovodov, preprečitev razpada elektroenergetskega omrežja s hitrim posredovanjem, 
ponovno sestavljanje elektroenergetskega omrežja po razpadu in zagotavljanje enega od ne-
odvisnih in neposrednih virov napajanja Nuklearne elektrarne Krško. 
Pet hitrih plinskih agregatov, trije po 23 MW in dva po 114 MW, potrebuje od zahtevka za start 
pa do polne moči 291 MW vsega 15 minut, s čimer je izpolnjen tudi pogoj minutne rezerve po 
zahtevah evropskega združenja operaterjev. Zaradi omenjene vloge je elektrarna koncipirana 
tako, da omogoča zelo veliko tehnično fleksibilnost kakor tudi fleksibilnost glede pogonskih 
goriv. Tako lahko agregati kot gorivo uporabljajo zemeljski plin iz plinovodnega omrežja ali 
ekstralahko olje iz lastnih rezervarskih kapacitet, delujejo pa tudi na mešanico obeh goriv. 

Demontaža turbine

Vodja remonta Jure Colarič pred rotorskimi lopaticami

Pogled na zgornji del zgorevalne komore med 
demontažo

Ponovna montaža rotorja turbine
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Agencija za radioaktivne od-
padke (ARAO) je s strani dr-
žave pooblaščena tako za iz-
bor lokacije kot za gradnjo 
odlagališča. Idejni projekt 
odlagališča je bil dokončan 
že sredi 2009, v 2010 pa se 
ARAO ukvarja s pripravo po-
drobnega terminskega načr-
ta, tehnične in investicijske 
dokumentacije ter razvo-
jem varnostnih analiz. Gra-
dnja odlagališča bo pote-
kala po fazah; najprej bo 
zgrajen infrastrukturno ad-
ministrativni del, nato teh-
nološki in nazadnje odlagalni 
del. V dveh odlagalnih silosih 
bo dovolj prostora za 9.400 
m3 nizko- in srednje radioak-
tivnih odpadkov, kar pome-
ni polovico odpadkov iz je-
drske elektrarne Krško, tako 
odpadkov iz obratovanja kot 
razgradnje, ter za vse insti-
tucionalne odpadke, nastale 
v Sloveniji. Če bi se s Hrva-
ško, ki je polovična solastni-
ca jedrske elektrarne, dogo-
vorili za odlaganje celotne 
količine odpadkov ali v pri-
meru širitve jedrskega pro-
grama v Sloveniji, je mogo-
če zmogljivost odlagališča še 
povečati. 

tehnična merila 
in Družbena 
SprejemljivoSt

Izbor lokacije za odlagali-
šče NSRAO se je začel leta 
2004. ARAO je zasnovala t. 
i. kombinirani postopek iz-
bora lokacije, ki poleg teh-
ničnih meril kot ključno me-
rilo upošteva tudi družbeno 
sprejemljivost. 

ARAO je decembra 2004 po-
vabila vse slovenske občine k 
ponudbi potencialnih lokacij 
na svojem območju za gra-
dnjo odlagališča. Odzvalo se 
je osem občin, vendar so tri 
zaradi nasprotovanja lokal-
ne javnosti že v nekaj tednih 
umaknile prijave. Po medse-
bojni primerjavi preostalih 
potencialnih lokacij z vidika 
pasivne varnosti, s funkcio-
nalno-tehničnega, ekonom-
skega, okoljskega in pro-
storskega vidika ter z vidika 
družbene sprejemljivosti, je 
vlada novembra 2005 spreje-
la sklep, da se postopek na-
daljuje na treh potencialnih 
lokacijah v treh občinah: Kr-
ško, Brežice in Sevnica. Čez 
nekaj mesecev je iz postop-
ka izstopila občina Sevnica. 
Občina Brežice je avgusta 
2006 zaradi pritiska lokalne 
javnosti umaknila prvotno 
predlagano lokacijo Globo-
ko, februarja 2007 pa je ob-
činski svet potrdil novo: Vr-
bina, Gornji Lenart. Na obeh 
lokacijah, krški in brežiški, 
so bile nato izvedene obse-
žne terenske raziskave.

brežiška ali krška 
vrbina?

ARAO je leta 2006 z občina-
ma Brežice in Krško z name-
nom izboljšanja družbene 
sprejemljivosti odlagališča 

Lokacija	za	odlagališče	nizko-	in	srednje-
radioaktivnih	odpadkov	dokončno	potrjena
Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na 
lokaciji Vrbina v občini Krško, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji 30. decembra 2009, je 15. 
januarja stopila v veljavo. S tem je lokacija dokončno potrjena. Z izgradnjo odlagališča, ki se bo predvidoma 
začela čez dobri dve leti in pol, se bo Slovenija uvrstila med države, ki so poskrbele za trajno rešitev ravna-
nja z radioaktivnimi odpadki.

sklenila lokalni partnerstvi. 
(Tudi z občino Sevnica, ven-
dar je bilo po umiku obči-
ne prekinjeno). To je poseb-
na oblika sodelovanja med 
občino, lokalno javnostjo in 
ARAO, ki je lokalni javnosti 
omogočila, da je bila ves čas 
seznanjena z vsemi informa-
cijami o izboru lokacije na 
svojem območju, da je lahko 
z mnenji in pobudami enako-
pravno sodelovala pri odlo-
čanju in da je lahko naročala 
neodvisne študije, svetova-
nja in preverjanja pri neod-
visnih virih, ki jim zaupa.

K izboljšanju družbene spre-
jemljivosti odlagališča je 
prispevala tudi sprememba 
v zvezi s finančnim nadome-
stilom. Uredba o merilih za 
določitev višine nadomesti-
la zaradi omejene rabe pro-
stora na območju jedrskega 
objekta, ki je bila spreme-
njena in dopolnjena oktobra 
2008, je prvotno nadomesti-
lo v znesku 2,568 mio € na 
leto podvojila, razširila pa je 
tudi območje, na katerem so 
lokalne skupnosti upravičene 
do deleža nadomestila, ki si 
ga med seboj delijo po po-
sebnem ključu.

ključna oDločitev 
krških občinSkih 
Svetnikov

Leta 2008 je postopek na lo-
kaciji v občini Brežice prak-
tično zastal, saj je Urad za 
vode lokacijo zaradi poplav-
nosti terena ocenil kot ne-
primerno. 

Postopek za lokacijo v ob-
čini Krško se je nadaljeval, 
čeprav počasneje, kot je 
bilo predvideno z zakonom. 
Ključni korak je bil storjen, 
ko je Občinski svet Obči-
ne Krško 6. julija 2009 po-
dal soglasje k predlogu dr-
žavnega prostorskega načrta 
za odlagališče in tako sprejel 
dokončno odločitev lokalne 
skupnosti, da dopusti ume-
stitev na svojem območju. 
Postopek je bil zaključen s 
sprejemom vladne uredbe 
30. decembra 2009.

Čeprav je bilo z Zakonom o 
varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrski varnosti iz 
leta 2004 določeno, da je lo-
kacijo treba izbrati do leta 
2008, odlagališče pa mora 
začeti redno obratovati naj-
kasneje leta 2013, je ume-
stitev odlagališča NSRAO, 
ki je trajala pet let, tudi v 
mednarodnem merilu velik 
uspeh.

Lokacijo za odlagališče NSRAO 
je Slovenija skušala izbrati že 
v letih 1990 -1993, vendar, 
verjetno zaradi tehničnega 
pristopa, ki ni predvidel vklju-
čevanja javnosti, neuspešno. 
 Agencija ARAO

Bodoče odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov

Na sliki desno: pogled 
na lokacijo odlagališča z 
Libne
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KRŠKO - V DZMP - Luksuz produkciji se že vrsto let ukvarjajo 
tudi z videom in organizacijo seminarjev in delavnic, na ka-
terih se udeleženci spoznajo z osnovami filmskega jezika in 
produkcijo kratkih filmov. V petek, 29., in soboto, 30. januar-
ja organizirajo seminar za mentorje, ki se želijo naučiti izva-
jati delavnice animacije z otroki in mladostniki. Seminar bo 
trajal 12 pedagoških ur, potekal pa bo v računalniški učilnici 
Mladinskega centra Krško, CKŽ 105. Dodatne informacije in 
prijave (najkasneje do ponedeljka, 25. 1. 2010) na e-naslovu: 
luksuz.produkcija@gmail.com. Usposabljanje je brezplačno.

ŠENTJANŽ - Na praznik sv. Štefana je v Šentjanžu poteka-
lo tradicionalno žegnanje konj. Na parkirišče KS Šentjanž so 
rejci pripeljali 28 konj, vse iz domače krajevne skupnosti.. 

Zbrali so se pred gostiščem Majcen, nato pa je sprevod kre-
nil skozi Čejšnice na parkirišče KS Šentjanž. Večina je pri-
jezdila, imeli pa so spremstvo vprege, najbolj je izstopala 
vprega malih konj – ponijev. Blagoslov je podelil domači žu-
pnik, obreda pa se je udeležilo tudi veliko število krajanov.
 B. B.

KRŠKO - V nedeljskem jutru, 10. januarja, je nekaj po 9. 
uri od ribnika v Resi v Krškem proti Grmadi na Sremiču kre-
nilo dobrih 40 članov Planinskega društva Videm in ostalih 
ljubiteljev pohodništva na tradicionalni pohod po Bojanovi 
poti. Gre za vsakoletni januarski pohod, ki ga krški planinci 
opravijo v spomin na svojega pokojnega kolega Bojana Bo-

žičnika, ki je bil ne le eden izmed ustanoviteljev društva 
pred dobrimi dvajsetimi leti, temveč tudi pobudnik in or-
ganizator postavitve planinskega društvenega hrama na lo-
kaciji Grmade, po ureditvi katerega je bil Bojan nekaj časa 
tudi skrbnik. Krški planinci so v prvih desetih dneh letošnje-
ga leta tako krenili na drugo turo, pri tem pa so se jim pri-
družili tudi člani sosednjih društev in ostali ljubitelji poho-
dništva. Tudi omenjeno pot je Božičnik velikokrat prehodil. 
Slednja je od izhodiščne točke pri ribniku, ki se nahaja ob 
cesti Krško - Zdole, oddaljena dobro uro in pol ali slabi dve 
uri hoda. Pohodniška pot se v nadaljevanju vije po gozdni 
poti ob potoku Drnik do vasi Bučarca, od tam dalje do za-
selka Ponikve, zatem pa mimo sadovnjaka in skozi gozd do 
križišča »Slom« in od tam navkreber do Grmade in hrama, 
kjer je bilo za pohodnike poskrbljeno tudi za okrepčilo in 
kajpak prijetno druženje. B. Mavsar

VELIKI VRH NAD OSREDKOM – Planinsko društvo Brežice je 9. 
januarja organiziralo 4. pohod, posvečen slovenskemu to-
larju. Skupno 60 pohodnikom iz škofjeloškega in brežiške-
ga planinskega društva ter še nekaterim drugim udeleženim 
sodra in žled nista predstavljala ovire, da se ne bi udeležili 
pohoda od domačije Ivka Godlerja na Osredku čez Pusti vrh 

in Preske do Velikega vrha (701 m n. v.), kjer stoji edino slo-
vensko spominsko obeležje slovenskemu tolarju. Pri spome-
niku so zapeli Zdravljico, predsednik PD Brežice Tone Jesen-
ko in župan občine Kozje Andrej Kocman pa sta opozorila na 
pomen tega edinstvenega spomenika v Sloveniji, ki je priča 
narodni zavesti, saj so občutek zanjo planinci vedno imeli, 
in bolj, ko se čas odmika, bolj spomenik dobiva na veljavi, 
saj ima vedno več obiskovalcev tudi čez leto.
Pohodniki, zlasti škofjeloški gostje, so bili izredno preseneče-
ni in vidno ganjeni nad gostoljubnostjo družine Jagrič, kjer 
so v objemu njihovega toplega doma zaužili poštena okrep-
čila, ki so jih velikodušno pripravili vaščani Osredka. Po kro-
žni poti so se nato vrnili na Osredek na domačijo Ivka Go-
dlerja (zaslužen krivec spominske ideje na slovenski tolar), 
kjer so četrti pohod prijateljsko s krajšim kulturnim progra-
mom in druženjem uspešno spravili pod streho.
 N. J. S., foto: M. Tokić 

ARTIČE – V novembru smo se pred OŠ Artiče zbrali nekdanji 
učenci, ki smo pred pol stoletja v njej zaključili 8. razred. 
Srečanje je bilo prisrčno in nabito s čustvi, saj se nismo vi-
deli že več desetletij – potrebovali smo kar nekaj časa, da 
smo prepoznali drug drugega. Sedanja ravnateljica Vesna Bo-

govič nam je pripravila lepo dobrodošlico in nas seznanila z 
delovanjem šole danes. Ob njenih razlagah smo se spomnili 
številnih zanimivosti iz časa našega šolanja in jih primerjali 
z današnjimi. Že pred 50 leti je bila artiška šola na dobrem 
glasu. Omogočila nam je, da smo brez težav lahko nadalje-
vali šolanje na učiteljišču, v gimnaziji, na tehničnih in obr-
tnih šolah. Veliko zaslug pri tem je imel tudi naš razrednik 
Janez Volčanšek, ki smo ga ohranili v lepem spominu. Spo-
mnili smo se tudi sošolcev, ki so že umrli. Srečanje je pote-
kalo ob kosilu, ki je trajalo kar nekaj ur, a se nam je kljub 
temu zdelo prekratko.  Z. Poljanc

Usposabljanje	za	filmske	
mentorje

Žegnanje	konj	v	Šentjanžu

Po	pol	stoletja	obujali	spomine

Artiški osnovnošolci pred pol stoletja

Tradicionalni	januarski	pohod	
po	Bojanovi	poti

Ne glede na gosto meglo v dolini je Bojanu Božičniku 
v spomin na 448 m nadmorske višine visoko Grmado 
krenilo dobrih 40 pohodnikov. 

Tradicionalni	pohod	v	spomin	
slovenskemu	tolarju

Pri spomeniku slovenskemu tolarju na Velikem vrhu

SENOVO - V senovski knjižnici so 11. januarja na ogled posta-
vili ročna dela, ki so jih v okviru projekta Center vseživljenj-
skega učenja Posavje udeleženke pod mentorstvom Ine Če-
bular ustvarjale na senovski Točki vseživljenjskega učenja. 
Ina Čebular je leta 2004 magistrirala na Naravoslovnotehni-

ški fakulteti v Ljubljani iz tekstilstva in je tudi ustanovitelji-
ca zasebnega zavoda Inštitut za svobodo oblačenja Brestani-
ca. Zbranim je spregovorila direktorica Valvasorjeve knjižnice 
Krško Polona Brenčič, ki je dejala: „V februarju bo minilo pet 
let, kar je po dolgih prizadevanjih v rudniški upravni zgrad-
bi svoje svetle in zračne prostore odprlo izposojevališče naše 
knjižnice. Danes prihajajo uporabniki različnih generacij, saj 
knjižnica poleg izposoje knjižnega in neknjižnega gradiva, po-
nuja tudi druženje v čitalnici, igranje v otroškem oddelku, is-
kanje informacij po internetu. V lanskem letu smo zabeležili 
okoli 550 aktivnih članov in okoli 5.500 obiskov, prvič pa smo 
izposodili tudi več kot 20.000 enot gradiva.“ Razstava je do 
konca tega meseca na ogled v obratovalnem času v ponede-
ljek in četrtek od 12. do 18. ure.  M. K. 

Razstava	udeleženk	
ročnodelskega	krožka	

Utrinek z otvoritvenega dogodka

ARTIČE - V Posavju je že konec novembra ugledala luč prva šte-
vilka biltena Akademija zdrave hrane. Podjetje Kenex iz Dobove 
je nosilec projekta, sofinanciranega iz programa Leader, Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, projekt pa je na-
stal za namene osveščanja Posavja o pomenu lokalno pridelane 
ekohrane. Podjetje pripravlja še tri biltene v letošnjem letu. 

Pri pripravi vsebin so bile k sodelovanju povabljene vse osnov-
ne in srednje šole na območju LAS Posavje. Učenci in dijaki so 
na vnaprej določene tematike zdrave hrane pripravili vsebine, 
primerne njihovi starosti. Vzporedno z zbiranjem prispevkov za 
vsako izmed štirih številk biltena Akademija zdrave hrane, pa 
poteka tudi nagradni natečaj za najboljši prispevek. V zbiranje 

vsebin so vključeni otroci od 6 do 19 let, organizatorji pa izbi-
rajo najboljši prispevek v različnih rubrikah. Konec novembra 
so tako organizatorji podelili diplome v sedmih kategorijah, po-
leg tega pa so izbrali tudi najbolj kreativen prispevek. Nagrado 
zanj je prejela učenka 3. razreda OŠ Artiče Manca Molan, ki je 
pripravila serijo šestih ugank, katerih rešitve so imena sadežev 
in zelenjave, pridelane v Posavju.  Manca je prejela mp3 pred-
vajalnik, podelila pa sta ji ga vodja projekta Tomislav Jurman 
in urednica biltena Karin Jurman, ki sta se v petek, 4. decem-
bra, oglasila na OŠ Artiče. Otroci so ju presenetili s celo kopi-
co ugank in se pohvalili, da že pridno zbirajo vsebine za nasle-
dnjo številko biltena, ki bo izšla konec februarja. 

„Rdeča	so	sladka,	zelena	pa	
kisla…“

DOBOVA – Kot prva zlatoporočenca v občini Brežice v letu 
2010 sta svoje zakonske zaobljube obnovila Marija in Franc 
Humek iz Loč pri Dobovi. Slovesnost je potekala v cerkvi v 

Dobovi, kjer sta si pred pričami po petih desetletjih ljube-
zni in medsebojnega spoštovanja ponovno izmenjala prsta-
na, s slavljencema pa so se veselili tudi njuna sin in hči, pet 
vnukov in številni sorodniki ter prijatelji. Po ponovitvi civil-
nega dela poroke, ki ga je opravil župan Ivan Molan, je sle-
dil še cerkveni obred obnovitve poročnih zaobljub Marije in 
Franca Humek. Župan je dejal, da je ponosen na občana, 
ki vzbujata spoštovanje in občudovanje svojih najdražjih in 
okolja, kjer živita. Ko sta Franc in Marija začenjala skupno 
pot so bili drugačni časi. S skupnimi močmi sta zgradila to-
pel dom za svojo družino, Franc je vozil tovornjak, Marija 
pa je skrbela za gospodinjstvo, delo na vrtu in njivah, sku-
paj sta vzgajala sina in hčer ter jima dala dobro popotnico 
za življenje, saj sta pridno študirala in sta danes cenjena 
strokovnjaka vsak na svojem področju. Zlatoporočencema 
iskreno čestitamo in želimo obilo zdravja, da bosta še dol-
go razveseljevala vse, ki ju imajo radi!  L. K. 

Zlatoporočenca	Marija	in	
Franc	Humek

Marija in Franc Humek s sinom Francem in hčerko 
Marijo Petelinc 

RAKA - 15. januarja so se v gostilni Tratnik na Raki na 3. rednem 
letnem zboru članov zbrali člani Turističnega društva Lovrenc 
Raka. Po pregledu dela, aktivnosti in ciljev, ki so jih uspešno re-
alizirali v letu 2009, so sprejeli zahteven program dela za leto 
2010, saj si želijo, tako kot do sedaj, gojiti pristnejše odnose 
gostoljubnosti, povezanost turistične ponudbe kraja s kulturno 
in zgodovinsko dediščino, varovanje vaške arhitekture in starih 
običajev. Kot je povedal predsednik društva Alojz Kerin, so v 
društvu uresničevali naloge in poslanstvo v skladu z društveni-
mi pravili in programsko usmeritvijo, potrudili pa se bodo, da 
bodo tudi letošnji cilji uspešno realizirani. Na zboru so medse 
sprejeli tudi nove člane, tako da jih je sedaj že 124. Po ura-
dnem delu so večer nadaljevali z bogatim zabavnim in kultur-
nim programom z narodno zabavnim ansamblom Orion z Rake 
in dramsko skupino Dober dan teater iz Novega mesta. A. C.

V	TD	Lovrenc	Raka	so	si	
zadali	zahteven	program	dela	
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IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Boštanjski tradicionalni koncert 
Na božični dan 
je bil v bo-
štanjski žu-
pnijski cerkvi 
tradicionalni 
Božični kon-
cert domačega 
zbora (na fo-
tografiji, foto 
A. Ž.), ki je bil 
že dvajseti po 
vrsti. V prvem 

delu so pevci nastopili samostojno, v drugem pa so se pri-
družili člani priložnostnega orkestra. S koncertom so v žu-
pniji uradno zaključili triletni sklop praznovanj ob 150-letni-
ci cerkve in 500–letnici župnije Boštanj. Zbrane so nagovorili 
predsednik KS Boštanj Jože Udovč, zborovodja Ciril Udovč 
in domači župnik Fonzi Žibert. Skupaj so nazdravili v zna-
menje dobrega sodelovanja. Župnik Žibert pa je po svojem 
nagovoru odnesel zastavo župnije in s tem simbolno naka-
zal, da je jubilej zaključen. Župnija je pevce počastila tudi 
z izbranim jubilejnim vinom, podeljena pa so bila tudi ju-
bilejna priznanja, ki so jih prejeli MePZ in zborovodja Ciril 
Udovč, dr. Andrej Lisec in Jelka Bec. 

Leskovški koledniki 

Na pobudo domačega župnika Ludvika Žagarja so se letos v 
Leskovcu pri Krškem organizirali osnovnošolci in srednješol-
ci kot koledniki (na fotografiji, foto A. H.). Skupina je štela 
devet oseb, ki so po domovih prepevale posebej za to prilo-
žnost pripravljene pesmi. Vodila jih je Natalija Vakselj, ob 
tem izrekali tudi voščila ter zbirali darove za pomoč otrokom 
v misijonskih deželah. Zbrali so kar 1.900 evrov. 

Koncert Tria Eroika

Na praznik svetih treh kraljev je bilo v župnijski cerkvi sv. 
Ruperta na Vidmu posebej slovesno, saj so koncertirali čla-
ni Tria Eroika (na fotografiji, foto arhiv župnije). Nastopa-
joče in zbrane, ki so se koncerta polnoštevilno udeležili ter 
videmsko cerkev napolnili do zadnjega kotička, je pozdravil 
domači župnik Mitja Markovič. Pevci so nastop izvedli več 
kot odlično in pričarali čudovito praznično razpoloženje. Vr-
hunec večera je bila vsekakor Sveta noč, ki so jo poslušalci v 
dodatku programa zapeli skupaj z glasbenimi gosti. 

Zahvalna sveta maša nadškofa Stresa
V celjski stolnici sv. Danijela je bila minulo nedeljo zahval-
na sveta maša ob odhodu nadškofa Antona Stresa, ki je ime-
novan za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Stres do 

imenovanja novega celjskega škofa sicer ostaja apostolski 
administrator. Ob slovesu je svojim škofijskim vernikom, du-
hovnikom, redovnikom in redovnicam napisal tudi zahvalno 
pismo, v njem pa je podal nekaj svojih razmišljanj od usta-
novitve škofije do njegovega imenovanja na mesto nadškofa.
   Pripravlja: Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

V minulem letu so po poro-
čilu poveljnika Zlatka Fišer-
ja opravili 29 intervencij in 
50 izvozov vozil, v katerih je 
sodelovalo 142 operativnih 
članov. Izvedli so dve gasil-
ski vaji za preverjanje delo-
vanja operativne enote, eno 
sektorsko in vajo z avto le-
stvijo ter gostovali na vajah 
sosednjih društev. Tudi sek-
cija gasilk se lahko pohvali 
z uspešnim delom. Med na-
loge so zastavili vzdrževanja 
jaška, doma in okolice, delo 
z mladimi in novimi člani. Na 
zboru so v članstvo sprejeli 
Ivana Simona in Branka Zu-
panca ter v pionirske vrste 

ŽUPELEVEC - Župelevski gasilci so se organizirali leta 1953 
in eden od ustanovnih članov je bil tudi Franc Erban, ki je 
minulo nedeljo obeležil 90 let svojega aktivnega življenja. 
Na predvečer njegovega rojstnega praznika so ga obiska-
li gasilski kolegi in kolegice, da bi mu čestitali ob tako viso-

kem jubileju. Slovesnost ob čestitkah in izročenem darilu je 
potekala v veselem razpoloženju, saj je slavljenec v odlični 
kondiciji, rad podoživlja gasilske dogodke iz svojega aktiv-
nega udejstvovanja, pripomni pa tudi, da morajo skrbeti za 
streho gasilskega doma, ki so jo v času njegovega mandata 
prekrili kar dvakrat. Dogodku sta prisostvovala tudi predse-
dnik Gasilske zveze Brežice Miha Boranič in predsednik bre-
žiških gasilskih veteranov Jože Zupančič, saj je Erban eden 
izmed najstarejših gasilcev v njihovih veteranskih vrstah v 
brežiški občini.  M. K. 

BREŽICE – Zveza kulturnih društev Slovenije in društvo Ge-
ometrično središče Slovenije (GEOSS) sta jeseni 2009 šestič 
zapovrstjo organizirala zaključno prireditev ob podelitvi na-
zivov Kulturna šola 2009 in Odličnost, ki ju organizaciji pode-
ljujeta slovenskim osnovnim 
šolam. Priznanja za sodelo-
vanje so podelili 35 šolam 
iz vse Slovenije. Laskavi na-
ziv »Kulturna šola 2009« je 
dobila Osnovna šola Brežice 
za nadpovprečno razvejano 
kulturno dejavnost na glas-
benem, likovnem, plesnem, 
gledališkem in literarnem po-
dročju v povezavi z izredno 
skrbjo za varovanje kulturne 
dediščine. Dejavnosti, pove-
zane s kulturno vzgojo, se iz-
vajajo v okviru rednega pou-
ka in izvenšolskih aktivnosti. Brežiška osnovna šola izstopa 
tako v domačem kot širšem okolju po odličnem pedagoškem 
delu. Vpleta se v vse segmente kulturnega dogajanja v kra-
ju in občini in jo srečamo tudi med oblikovalci različnih kul-
turnih dogodkov drugod po Sloveniji in celo v mednarodnem 
prostoru. Plaketo, kopijo vaške situle in zastavo Kulturna šola 
2009, sta ravnateljici šole mag. Mariji Lubšina Novak izroči-
la mag. Franci Pivec, podpredsednik ZKD Slovenije, in Mirko 
Kaplja, predsednik društva GEOSS. Naziv je bil šoli podeljen 
za štiri leta, torej njegova veljavnost poteče s prireditvijo 
»Kulturna šola 2013«. N. J. S.

128.	občni	zbor	PGD	Brežice	
BREŽICE - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Brežice je minuli konec tedna izvedlo že 128. občni zbor, 
ki se ga je udeležilo veliko okoliških prijateljskih društev in tudi pobrateni gasilci s hrvaške Male Erpe-
nje. Leto 2009 je bilo zanje po poročilu predsednika Tomija Galiča uspešno in ga bodo poskušali tako 
uspešno nadaljevati tudi v tem letu. 

mladega Andra-
ža Colariča. 

Gasilska zveza 
Brežice pa je na 
predlog PGD za 
uspešno in po-
žrtvovalno delo 
nagradila Ne-
venko Simon, 
priznanje 3. sto-
pnje je prejel 
Kristjan Simon-
čič in 2. stopnje 
Matej Gramc. V 
gasilki 1. stopnje sta napre-
dovali Estera in Bernarda 
Veselič, v nižjega gasilske-
ga častnika Renata Travni-

kar, Branko Galič in Tomi-
slav Galič, za 10 let dela v 
gasilstvu sta priznanje pre-
jela Jure Krošl in Tomislav 

Galič, posebno priznanje za 
dolgoletno delo pa Antonija 
Bruderman. 

Zbrane so pozdravili števil-
ni gostje: v imenu Gasilske 
zveze Brežice Vinko Cvet-
kovič, ki je spomnil na ju-
lija sprejeto resolucijo o na-
cionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki izboljšuje sta-
tus gasilca, prinaša ugodno-
sti pri zavarovanju in v šol-
skem letu 2010/2011 uvaja v 
šole varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami kot ob-
vezni izbirni predmet. 
 S. Vahtarič 

Antoniji Bruderman sta priznanje 
izročila Vinko Cvetkovič in predsednik 
PGD Tomi Galič.

Vitalni	župelevski	90-letnik

Skupna fotografija z jubilantom Francem Erbanom 
(foto: A. P.)

OŠ	Brežice	naziv	»Kulturna	
šola	2009«

GORENJI LESKOVEC - Na Antonovo nedeljo je v cerkvici sv. 
Antona tradicionalno žegnanje s sveto mašo in tudi že po tra-
diciji licitacija krač in ostalih mesnih izdelkov. Mašni obred 
je minulo nedeljo daroval brestaniški župnik Jože Špes, li-
citacijo pa je pripravil Organizacijski odbor svetega Antona 

z glavnima pobudnikoma, ključarjema Simonom Krošljem 
in Alojzem Povšetom. 
Licitirali so 31 mesnih izdelkov, med katerimi so bile krače, 
salame, klobase, pa tudi svinjska mast. Po besedah Krošlja 
je bilo letos zaradi snežnih razmer nekoliko manj obiskoval-
cev kot v minulih letih, po oceni se jih je licitacije udeležilo 
okoli 100, zbrani denar pa bodo porabili za fasado in obnovo 
zvonika Antonove cerkve. Licitacija je bila druga po vrsti, v 
nekoliko drugačni obliki pa sega že desetletje nazaj. Organi-
zatorji so takšnega srečanja in udeležbe veseli, saj dogodek 
privabi tudi ljudi od drugod. Članice Aktiva kmečkih žena pa 
so poskrbele za popestritev druženja s pogostitvijo in s svo-
jimi vedno okusnimi kulinaričnimi izdelki obogatile dogodek 
ter prisotne pogrele s kuhanim vinom.  M. Kalčič

Antonova	licitacija	krač	zelo	
uspešna

Licitacija krač pred Antonovo cerkvijo (foto: O. Plahuta)

Kot celjski škof se je Anton Stres (drugi z leve) leta 2007 
udeležil ponovoletnega srečanja, ki ga je s katoliškimi 
duhovniki pripravil brežiški župan Ivan Molan. 

KRŠKO – Na decembrski seji izvršnega odbora Združenja bor-
cev za vrednote NOB Krško so pregledali naloge in opravlje-
no delo minulega leta in si zastavili nekaj aktivnosti za leto 
2010. Podelili pa so tudi zlato plaketo Marinki Preskar in 
srebrni znak Muzeju novejše zgodovine - enoti Brestanica, ki 
sta ga v imenu ZZB za vrednote NOB Slovenije izročila Lojze 

Štih in Silvo Gorenc. Predlog za priznanje so podale krajev-
ne organizacije ZB za vrednote NOB Krško, ki ji predseduje 
Štih. Tako je Preskarjeva prejela plaketo za življenjsko delo 
v njihovi organizaciji, brestaniški muzej pa za izjemno pri-
zadevanje nazornega prikaza dogodkov med drugo svetov-
no vojno, ki so shranjeni v Muzeju izgnancev. Seji je sledilo 
družabno srečanje, kjer ni manjkalo dobre volje.  M. K. 

Priznanje	Preskarjevi	in	
brestaniškemu	muzeju

S podelitve priznanj (foto: arhiv ZB za vrednote NOB 
Krško)
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Zbranim so spregovorili bre-
žiški župan Ivan Molan, pred-
sednica artiškega RK Zofija 
Godec Kos, artiška ravnate-
ljica Vesna Bogovič, predse-
dnik KS Artiče Slobodan Iva-
nović in predsednik Društva 
izgnancev Artiče Karl Levak. 
Poleg lepih besed ob preho-
du v novo leto in želji po čim 

Juščuva	Pepca	nasmejala	
artiške	starostnike
ARTIČE - Preko 100 starejših krajanov, ki so dopolnili 70 let in prebivajo v krajevnih skupnostih Artiče, 
Pečice, Sromlje in Križe, se je tudi letos srečalo na prijetnem druženju, ki ga je 8. januarja v prostorih 
artiške šole pripravila Krajevna organizacija Rdečega križa Artiče.

bolj prijetnem razvedrilu ob 
skupnem druženju, ki so jih 
izrekli govorniki, so izkaza-
li še posebno pozornost le-
tošnjim najstarejšim udele-
žencem. Najstarejši Artičan 
je bil 83-letni Slavko Str-
nad, Artičanka pa 91-letna 
Ivanka Ostrelič, najstarej-
ši Sromljan na srečanju je 

bil 80-letni Ivan Bostele, 
najstarejša Sromljanka pa 
89-letna Marija Omerzo, s 
Pečic sta kot najstarejša pri-
šla 80-letni Karel Švajger in 
85-letna Marija Grmšek. 

Kulturni program so pod 
mentorstvom Ele Verstov-
šek in Mateje Čurič Janko-

vič oblikovali učenci domače 
osnovne šole, ki so prisotne 
dodobra razpoložili, še po-
sebej domiselno je nastopila 
učenka Nina Roguljič kot Ju-
ščuva Pepca. Pevski glasbeni 
vložek so pridodali Fantje Ar-
tiški, po pogostitvi pa so za 
zabavo poskrbeli še Trebeški 
drotarji.  M. Kalčič

Juščuva Pepca je nasmejala artiške starostnike. Razpoloženi artiški starostniki na družabnem srečanju 

Srečanja, ki so ga v DU Kr-
ško pripravili drugo leto za-
pored, sta se udeležila tudi 
najstarejša člana društva Mi-
lena Turk, ki je v zadnjem 
mesecu lanskega leta do-
polnila devet desetletij, in 
Nace Prijatelj, rojen leta 
1920. Tako Turkovi kot Prija-
telju je predsednica DU Kr-
ško Ana Pajić izročila daril-
ci, medtem ko se je Prijatelj 
prav na duhovit in sproščen 
način zahvalil društvu za iz-
kazano pozornost in povabi-
lo na srečanje rekoč: „ Hva-
la lepa, ker sem bil proglašen 
za eksponat dolgega življe-
nja“, v nadaljevanju pa po-
udaril, da so člani 80+ tista 
elita v članstvu, ki sicer nima 
velikih želja, zato pa toliko 
bolj občuti potrebo po tovr-
stnih družabnih srečanjih.

Srečanje	generacij	„80+“
KRŠKO - Društvo upokojencev Krško je 15. januarja za svoje člane, ki so dopolnili 80 in več let, pripra-
vilo v krškem hotelu ponovoletno družabno srečanje. Od skupno 208 društvenih članov, ki so že dopol-
nili ta častitljiva leta, se je srečanja, ki je potekalo ob spremljajočem kulturnem programu in pogosti-
tvi, udeležilo preko 80 članov. 

Z dobrim željami udeležen-
cem, predvsem da bi jim 
zdravje še služilo, sta se Pa-
jićevi pridružili tudi podžu-
panja Ana Nuša Somrak in 
predsednica Sveta KS mesta 

Krško Jožica Mikulanc, pri-
jeten kulturni program, ob 
katerem so udeleženci tudi 
družno zapeli, pa je pripravi-
la glasbena zasedba ljudskih 
pevcev Pšenični klas ob har-

monikarski spremljavi Adolfa 
Moškona in Antonija Janko-
vič – Tončka, ki je prebrala 
tudi nekaj svojih pesmi. 
 Bojana Mavsar

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, prvi z desne 
najstarejši udeleženec Ignac Prijatelj...

…in najstarejša, a še čila 
in vitalna udeleženka 
Milena Turk

Vaši prvi vtisi na novem delovnem mestu?
“Delo, ki ga opravljam, zadovoljuje mojo radovednost in željo 
po spoznavanju novega, po spoznavanju drugačnih okolij, jezi-
kov, ljudi, navad. Stalno in intenzivno pridobivanje informacij je 
namreč predpogoj za dobro ocenjevanje ogroženosti tako raz-

ličnega spektra. Glede na to, da sem na novem delovnem me-
stu šele nekaj dni, se šele navajam na novo delovno okolje in 
se vtisi šele nabirajo. Vsekakor pa mi je v veselje delati v majh-
nem kraju, kot je Bistrica ob Sotli. Mejni prehod je izziv, saj je 
to postaja s posebnim delovnim področjem. Specifika je preha-
janje tujcev in domačinov preko državne meje. Zame je to ne-
kaj novega, saj sem do sedaj imela izkušnje predvsem s splošni-
mi prekrškovnimi policijskimi nalogami. Trenutno na postaji ni 
nekaterih posebnosti, saj je predhodnik delo vestno opravljal.”

Kaj pričakujete od sodelavcev? 
“Vsekakor bom zahtevala, da svoje delo opravljajo vestno, za 
kar so tudi usposobljeni in hkrati razporejeni na delovnem me-
stu. Želim pa si dobro razumevanje v kolektivu in takojšnje re-
ševanje morebiti nastalih sporov, predvsem pa dobro in vzorno 
sodelovanje.” 

Kaj vam pomeni to delo?
“Delo policista ni z rožicami postlano, ampak je zelo zahtevno. 
Ponosna sem na to, da delam v slovenski policiji, in moram reči, 
da vedno znova z veseljem prihajam na delo.Vsekakor bom de-
lala strokovno in zakonito, kot mi že v osnovi ukazuje moja za-
poslitev. Na tem želim tudi graditi. O podrobnostih pa še zaen-
krat ne bi govorila, saj postajo šele spoznavam.”  S. Moškon 

Prva	komandirka	
na	našem	območju
BISTRICA OB SOTLI - Delovno mesto komandirke postaje 
mejne policije v Bistrici ob Sotli je zadnji dan minulega leta 
prevzela Zdenka Pušnik, pred tem inšpektorica v oddelku 
za splošne policijske naloge sektorja uniformirane polici-
je celjske uprave. Z delom pripravnice na policijski upravi 
je začela leta 1994 po končanem študiju na fakulteti pro-
metnih znanosti v Zagrebu. Po končanem pripravništvu je 
bila decembra 2005 razporejena na delovno mesto pomoč-
nice komandirja na celjski policijski postaji. Večinoma se 
je ukvarjala s področjem prometne varnosti, v sklopu svo-
jega dela je vodila in odločala v prekrškovnih postopkih.

Zdenka Pušnik si želi predvsem dobro in vzorno 
sodelovanje v kolektivu.

CELJE, BITRICA OB SOTLI - V Celju so se na posebni avdici-
ji “Slovenija ima talent” med mnogimi kandidati predstavili 
tudi Tadeja, Katja, Urša in Žiga iz Bistrice ob Sotli.
Na avdicijah, ki potekajo po Sloveniji, bodo iskali talen-
te in posebneže. Med 
kandidati so prevlado-
vale predvsem pevke, 
saj je bil odstotek pri-
javljenih krepko v prid 
ženskemu spolu, na 
drugem mestu so bili 
plesalci in plesalke, na-
šli pa so se tudi takšni, 
ki so recitirali monoko-
medije, monociklisti, 
jodlarji, žonglerji, hi-
trostni sestavljalci puzzlov in podobno. Tadeja Kunej, Ka-
tja Kunej, Urša Lojen in Žiga Cesar so se na avdicijo prija-
vili predvsem zato, da preizkusijo sami sebe in da dokažejo 
vsem, da upajo stopiti tudi pred kamere. Predstavili so se s 
pesmima Hajde da ludujemo in Mala terasa, seveda ob ko-
reografiji s plesom. Začetna trema je ob pogledu na nasme-
jano žirijo izginila, zato so po končanem nastopu odšli zado-
voljni in nasmejani. Pravijo, da je bila čudovita izkušnja, kjer 
so doživeli nekaj novega ter istočasno sklenili nova prijatelj-
stva. Skratka, avdicija je za njimi, zdaj pa čakajo rezultate. 
Upajo, da jim bo uspel korak med zvezde.  S. Moškon 

Bistričani	predstavili	talent	

Pred nastopom jim je strokovna 
komisija postavila tudi nekaj 
vprašanj.

BREŽICE – Območna izpostava 
JSKD Brežice je 13. januarja 
v Mestni hiši pripravila otvori-
tev razstave dokumentarne fo-
tografije Janeza Eržena, ki jo 
je avtor naslovil »Jaz, gleda-
lec«, razstava pa ponuja ogled 
izbora sedmih let dokumenti-
ranja s prireditev. Kot pravi Er-
žen, ki je zaposlen na JSKD RS 
v Ljubljani kot fotograf doku-
mentarist, mu je poseben izziv 
dokumentiranja tistega, kar je 
za odrom, seveda poleg tega, 
kar se dogaja na odru, vendar 

išče neke druge motive, tiste, ki jih gledalec ne opazi. Za 
dober posnetek ni dovolj samo biti na pravem mestu ob pra-
vem času, ampak mora imeti v sebi še nekaj več, kar brez 
dvoma da avtor. Reportažna in dokumentarna fotografija sta 
med mnogimi drugimi zvrstmi našli svoje mesto v zgodovini 
za njeno lažje razumevanje: za ohranjanje kulturne dedišči-
ne in običajev našim potomcem. 
Razstavo so omogočili Občina Brežice, JS RS KD in Zavod za 
podjetništvo in turizem Brežice, za predstavitev je poskrbe-
la Simona Rožman Strnad, za dodatni kulturni utrip pa sku-
pina Ka’bavidas pelera Plesnega društva Imani.
 N. Jenko S.

Ujeti	trenutki	v	zaodrjih

Janez Eržen
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SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica se je 8. januarja z zelo 
razgibanim, živahnim in bogatim glasbenim repertoarjem 
predstavila Godba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta na 
ponovoletnem srečanju članov in članic Društva upokojen-
cev Sevnica ter slušateljev in slušateljic Društva Univerza za 

tretje življenjsko obdobje Sevnica. Kot izvrsten solist se je 
predstavil Janez Krivec iz Zidanega Mosta, kot odličen diri-
gent pa Franci Lipovšek iz Radeč. Uro in pol trajajoči kon-
certni program je od znane ameriške plesne glasbe prehajal 
k dunajskemu valčku pa k venčku slovenskih ljudskih pesmi 
in se zaključil z Avsenikovo skladbo Slovenija, od kod lepote 
tvoje. Med odigranimi in zapetimi pesmimi je bilo tudi ne-
kaj znanih Glena Millerja, pa Elvisa Presleya v priredbi Jože-
ta Privška. Pri posameznih skladbah so s ploskanjem v ritmu 
glasbe sodelovali tudi obiskovalci, ki so na koncu z močnim 
aplavzom pridobili še dva glasbena dodatka.  S. R.

KRŠKO - V dvorani krške glasbene hiše so 23. decembra pripra-
vili koncert, ki so ga poimenovali Božični nastop harmonikarjev 
Glasbene šole Krško. Pod vodstvom mentorjev Mateje Pirc, Mar-
tine Horvat in Staneta Cetina so nastopili učenci Adam Platino-
všek, Rok Klavžer, Lovro Urbanč, Tina Piltaver, Klemen Kerin 

Jakovič, Žiga Jankovič, Aljaž Arh, Nika Kranjc, Žan Bračun, 
Žan Kranjc, Tilen Klavžar, Eva Fritz, Timotej Maurek, Andraž 
Pacek, Elvis Preskar, Lucija Župevc, Filip Tomše, Matej Rosto-
har, Blaž Hrvatin, Tilen Tomše, Trio Diatonik in Harmonikarski 
orkester, ki je čisto za konec zaigral poleg Abaheidschi Bumbei-
dschi še Sveta noč.  M. K. 

BIZELJSKO - Zbor, ki deluje v okviru Kulturnega društva Orlica 
Pišece, je božično-novoletni koncert po nedeljski sveti maši 
10. januarja izvedel v cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem, te-

den dni pred tem so pevke zapele tudi domačemu občinstvu 
v pišeški farni cerkvi svetega Mihaela. V zboru poje 23 pevk 
pod vodstvom Vinka Žerjava. Pevke, ki so pred obeležitvijo 
25-letnice obstoja, rade nastopajo in so ponosne na nastope 
v širši okolici in tujini, saj nastopajo pod vodilom „Stopaj za 
zvoki pesmi in povsod vas bo obdajala lepota“. Koncert so 
začele s Sveto nočjo in končale z Avsenikovo ob spremljavi 
Lojzeta Ogorevca na harmoniki. V imenu zbora se je za go-
stoljubje zahvalila podpredsednica Erna Škof, prav tako pa 
tudi bizeljski župnik Vlado Leskovar.  S. V.

Železničarska	godba	
navdušila	v	Sevnici

Predsednica društva sevniških upokojencev Marijana 
Kralj se je za izvrsten nastop zahvalila tudi solistu 
Godbe Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta Janezu 
Krivcu.

Božični	nastop	harmonikarjev

Harmonikarski orkester je nastopil na predbožični večer.

Ženski	pevski	zbor	Pišece	na	
Bizeljskem

Ženski pevski zbor Pišece v farni cerkvi sv. Lovrenca

BREŽICE - Društvo likovnikov Brežice je 8. januarja v Gostišču 
Les opravilo letno konferenco, ki je bila hkrati tudi volilna. 
Po štirih letih oziroma dveh mandatih so prisotni člani dose-
danjo predsednico Nevenko Ruškovič na njeno željo razre-
šili predsedniških dolžnosti, za novo predsednico pa imeno-

vali Ano Mamilovič, ki je dejala, da je društvo eno izmed 
najbolj uspešnih, saj se je uvrstilo v 1. kakovostno skupi-
no. Kar je nedvomno rezultat dosedanje predsednice, ki je 
društvo vodila natančno in z veliko prizadevanja, kajti čla-
ni so se udeleževali izobraževanj, kolonij, ex tempora, pri-
pravljali razstave, med njimi tudi jubilejne, in plan za leto 
2009 uresničili v celoti. V obdobju štirih let je društvo do-
bilo tudi svojo spletno stran ter glasilo Blik, kar je delo Oli-
verja Ruškoviča. 
Za leto 2010 so si zadali: udeleževanje izobraževanj na dr-
žavni ravni, tečaja akrila pod mentorstvom Vlada Cedilnika, 
barvne igre V in VI z Rajkom Čubrom, tematskega izobra-
ževanja z Dušanom Fišerjem, udeležbo na medobmočnem 
izobraževanju, tečaja osnov oblikovanja unikatne kerami-
ke in osnov glaziranja z Nevenko Ruškovič in osnov slikanja.
 N. J. S.

Želijo	obdržati	raven	
doseženega

Stara in nova predsednica brežiških likovnikov

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je na ogled razstava fotografij Ople-
tene vrbe, ki jih imate možnost občudovati tudi v naravnem oko-
lju. Če vas bo pot vodila proti Novemu mestu ali Ljubljani skozi 
Mirnsko dolino, vas bo ob poti zagotovo premamil pogled na ople-
tene vrbe na travniku pri zaselku Prapreče pri Slovenski vasi, v 
Prelesju pri Šentrupertu na Dolenjskem ter v bližini obrtne cone 
v Trebnjem, ki na zanimiv, izviren in enkraten način dajejo pokra-
jini nove dimenzije sožitja z naravo. Ideja o opletenih vrbah, ki 
jih je potrebno zašči-
titi ter hkrati ohrani-
ti spomin na tradicio-
nalno ljudsko opravilo 
pletenja iz naravnih 
materialov (vrbovega 
in drugega šibja, viter 
in slame), je plod ar-
hitekta Damjana Po-
pelarja iz Gabrijel v 
KS Krmelj v sevniški 
občini, ki se je ople-
tanja vrb v dolini reke Mirne in Temenice skupaj s prostovolj-
ci pod okriljem Društva Zagon iz Tržišča prvič lotil pred štirimi 
leti.  »Posebnost doline reke Mirne in Temenice so glavate vrbe, 
ki obraščajo robove travnikov in vodotoke. Stare, preživele vrbe 
izginjajo, novih se ne sadi več. Vrbe so izgubile svojo vlogo v 
kmečkem gospodarstvu, toda še vedno soustvarjajo našo kultur-
no krajino... S pletenjem smo vrbi in njenemu širšemu prostoru 
dodali novo, dodano vrednost. Preko velike pletene košare oza-
veščamo drevo kot naravno kulturo in pletenje kot kulturno iz-
ročilo,« je zapisal avtor ideje Damjan Popelar. Na razstavljenih 
fotografijah v sevniški knjižnici je prikazano delo opletanja vrb 
do končnega videza in njihove spreminjajoče se podobe v štirih 
letnih časih. S. R., foto: D. P.

Razstava	opletenih	vrb	
Damjana	Popelarja

Opletene vrbe v zaselku Prapreče 
pri Slovenski vasi v Mirnski dolini

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

Prešernovo gledališče Kranj: Desa Muck

BLAZNO RESNO 
O SEKSU

družinska komedija
ZA MODRI ABONMA IN IZVEN

sobota, 23.1., ob 19:30 

DRUYD  
koncert, Klub KDK

Dubravko Lapaine - didgeridoo
Mary Crnković-Pilas – vokal 

Igor Ratković - kitara

petek, 29.1., ob 20:00
VSE KAR STE ŽELELI VEDETI O NAS,

PA NISTE NIKOLI VPRAŠALI
dobrodelna predstava Društva študentov invalidov 
Slovenije za vgradnjo stopniščnega vzpenjala za 

invalide v KDK

sobota, 30.1., ob 19:30

KRŠKO – 14. januarja sta akademski slikar Vojko Pogačar in 
župan občine Franc Bogovič podpisala listino, s katero kr-
ški rojak Pogačar Občini Krško poklanja risbe in skice, ki jih 
je ustvaril za študijo življenja protestantov Adama Bohori-
ča, Jurija Dalmatina ter Primoža Trubarja, in v nadaljevanju 
za podlago za izdelavo 
skulpture, ki se naha-
ja v lanskem letu pre-
novljenem in na novo 
poimenovanem spo-
minskem parku Jurija 
Dalmatina na Vidmu. 
S slikami in risbami iz 
ciklusa Krške identite-
te Občina ne bo opre-
mila le svojih prosto-
rov, temveč bo del 
slik, in sicer osem, 
prenesla v hrambo 
dveh šol, in sicer brestaniške šole, poimenovane po v bliži-
ni kraja rojenem Adamu Bohoriču in OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško. Ob tem bosta obe šoli prejeli tudi po nekaj izvodov knjig 
z naslovom Krške identitete, v kateri je Pogačar strnil tudi 
genealogijo spominskega parka. Ob podpisu donacije, ki so 
se je udeležili tudi sorodniki Vojka Pogačarja, sta tako Bogo-
vič kot Pogačar izrekla zadovoljstvo, saj bo preko skulpture, 
slik, skic in knjige tudi bodočim rodovom omogočeno bolj-
še poznavanje zgodovine in utemeljiteljev pisane slovenske 
besede, ki so neločljivo povezani tako s krško kot slovensko 
zgodovino. B. M.

Pogačar	Krškemu	podaril	
„Krške	identitete“

Vojko Pogačar in župan Franc 
Bogovič

BREŽICE – Likovna družina KD 
Franc Bogovič Dobova je 16. 
januarja v Kavarni Rosca pri-
pravila otvoritev samostojne 
razstave Polone Medved. Av-
torica je profesorica likovne 
vzgoje in članica omenjenega 
društva, doma iz Glogovega 
broda, je številne obiskovalce 
kulturnega dogodka seznani-
la predsednica Vesna Davido-
vič in dodala, da so v društvu 
z otvoritvami letos pričeli z ab-
straktnimi deli, v bližnjih otvo-
ritvah pa gledalce čaka pestra 
ponudba razstav njihovih čla-
nov. Avtorico je predstavila prijateljica, kiparka Jana Bel-
tran. Navedla je avtoričino misel, da današnja umetnost ne 
izumlja ničesar novega, temveč se ukvarja predvsem z nego-
vanjem izraza drugačnosti. Drugačnosti v smislu, da podoba 
na prvi, bežen pogled ostaja skrita, saj se vsebine njenih slik 
ne kažejo skozi stvarne podobe, temveč jih umetnica posre-
duje v abstraktnem jeziku. Ker v svojem slikarskem jeziku 
izraža čisto misel kot tako in brez realističnih podob, zahte-
va aktivnega gledalca. Podobe nikakor niso molčeče, gre za 
izrazito intimne izpovedi, ki ponujajo vpogled v individualni 
svet, odpirajo nove prostore medsebojnih odnosov in s tem 
napeljujejo na kolektivnost. N. J. S.

Podobe	Polone	Medved

BREŽICE - To je nasvet Boru-
ta Veselka, ki ga je 12. januar-
ja delil s polno dvorano Prosve-
tnega doma v skoraj uro in pol 
trajajoči monokomediji v režiji 
avtorja Karstna Kaieja, vrhun-
skega nemškega igralca z več 
kot 1500 odigranimi predstava-
mi svetovne uspešnice Jamski 
človek. Veselko je kot mednaro-
dno uveljavljen strokovnjak za 
poštene in temeljite laži in av-
tor istoimenske uspešne knjige 
na odru prikazal osnovne teh-
nike laganja in učil prepoznati 
škodljivo laž. V monokomedijo 
je pritegnil tudi posameznike iz 
občinstva, svoji izmišljeni ljubezni daroval cvetlični aranžma, 
ki ga je dobil v zahvalo od Območne izpostave JSKD Brežice, 
ter enemu od gledalcev, ki ga je poimenoval kar Edo, za tri be-
sede „Jaz sem jaz!“ daroval 20 evrov. Vsekakor ogleda vredna 
predstava, ki je sprostila salve smeha med gledalci. V tej se-
zoni abonmajske naročnike čakata še dve predstavi. S. V. 

Laži,	ampak	pošteno!

Borut Veselko v elementu

Polona Medved
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SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE:
Razmišljate o izobraževanju ali pa se že izobražujete?
Vabimo vas v Svetovalno središče Posavje.

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

Svetovanje je za uporabnike zaupno in brezplačno.
Informiramo vas o:
• možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali pro-

sti čas,
• vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med pro-

grami,
• trajanju izobraževanja,
• načinih preverjanja znanja,
• učni pomoči,
• možnostih za nadaljnje izobraževanje.
Svetujemo pri:
• odločanju o izbiri primernega izobraževanja,
• premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
• načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja,
• iskanju zaposlitve.

Svetovalno dejavnost izvajamo:
na sedežu Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 8, Krško.
Telefon: 07-48-81-162; e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

in na 

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

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

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE:

Je sodobno opremljen učni prostor, kjer se odrasli lahko samostojno 
organizirano učijo. V prostoru so učna mesta, ki so opremljena z različ-
no učno tehnologijo (avdio in video naprave, računalniki, multimedijski 
pripomočki).

V središču udeleženci znanje brezplačno pridobivajo, utrjujejo ali nadgra-
jujejo s pomočjo različnih priročnikov, gradiv in multimedijskih programov 
za samostojno učenje. Pred začetkom samostojnega učenja udeležencem 
svetujemo pri izbiri programa in jim nudimo informacije in pomoč pri izbi-
ri najbolj ustreznega programa in pri uporabi učne tehnologije.
Sami si izbirajo ritem in način učenja ter ga prilagajajo lastnim interesom 
in zmožnostim.
Samostojno se lahko učite računalništva, tujih jezikov, slovenščine, nara-
voslovja, napišete seminarsko nalogo ali prošnjo za zaposlitev.

Središče deluje na Ljudski univerzi Krško, 
Dalmatinova 6, Krško v
ponedeljek in torek: od 8.00 do 12.00
sredo: od 14.00 do 18.00
četrtek in petek: od 8.00 do 12.00

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

ZAPOSLITVENI KOTIČKI:

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

• individualno pomoč pri iskanju zaposlitve: 
 ◦ iskanje ustreznih delovnih mest, informacije o trgu dela, informaci-

je o delodajalcih
 ◦ pomagamo vam pri pisanju prijavne dokumentacije
 ◦ pomagamo pri izpolnjevanju vprašalnikov za zaposlitve
 ◦ vam svetujemo, kako se pripraviti na pogovore z delodajalci

• samostojno iskanje zaposlitve: 
 ◦ pregledate lahko različne vire za iskanje zaposlitve (dnevno časo-

pisje, strokovno periodiko, objave prostih delovnih mest, imenike),
 ◦ uporabljate osebni računalnik (word, internet, e-pošto).

• skupinske predstavitve: 
 ◦ za skupine do največ 15 udeležencev,

 ◦ tematske predstavitve z naslednjimi vsebinami: Priprava na pisa-
nje prijavne dokumentacije, Priprava na pogovor z delodajalcem.

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

TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA VAS VABIJO 
NA BREZPLAČNA PREDAVANJA IN DELAVNICE 

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V KNJIŽNICI BREŽICE:

Vabimo vas na: sklop prireditev na temo MOZAIK DOMAČIH DEL

Dan, datum, ura
Naslov predavanja /

Predavatelj(-ica) 

četrtek, 21.1.2010 ob 18. uri
Predstavitev knjige Martin Krpan -  
diplomat in vojščak / dr. Milan Jazbec

četrtek, 4.3.2010 ob 18. uri
Predstavitev knjige Otrok brez otroštva 
/ Franc Šetinc

petek, 23.4.2010 ob 18. uri
Predstavitev pesniške zbirke Krog / 
Dragomila Šeško

in sklop NARAVA NEZNANA ZNANKA

Dan, datum, ura
Naslov predavanja /

Predavatelj(-ica)

četrtek, 28.1.2010 ob 18. uri
Predstavitev knjige V znamenju Oriona / 
dr. Karel Gržan

četrtek, 25.3.2009 ob 18. uri
Predstavitev knjige Ogun / 
dr. Sikiru Salami

četrtek, 22.4.2009 ob 18. uri
Predstavitev knjige Zmajeve črte / 
Tadej Pretner

in sklop RAČUNALNIŠKI TEČAJ
V četrtek, 21. januarja 2010, ob 17. uri pričenjamo tudi z brezplačnima 
računalniškima tečajema

Dan, datum, ura
Vsebina tečaja /

Predavatelj

četrtek 21. 1., 28. 1., 4. 2., 
11. 2., 18. 2. 2010 
od 17. do 21. ure

Internet (8 ur), elektronska pošta (8 
ur), e-knjižnica (4 ure) / Tomaž Baškovič

petek 22. 1., 29. 1., 5. 2, 12. 2., 
19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 
19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 
16. 4. 2010 od 17. do 21. ure

Windows (16 ur), Word (16 ur), Internet 
(8 ur), elektronska pošta (8 ur), 
e-knjižnica (4 ure) / Tomaž Baškovič

Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

Vsa predavanja bodo potekala v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice,
Trg izgnancev 12 b, Brežice. 

Vsak petek od 16.00 do 18.00 nudimo brezplačno možnost neformalnega, 
vseživljenjskega učenja s pomočjo sodobne računalniške tehnologije. Nau-
čite se lahko tujih jezikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v 
spletnih tečajih.
Informacije in rezervacije: 07/496 26 49 in 496 26 45

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
V KNJIŽNICI SEVNICA: 

Vabimo vas na predavanja:

Dan, datum, ura
Naslov predavanja/

Predavatelj(-ica) 

sreda, 20.1.2010, ob 18. uri
Potopisno predavanje MEHIKA / 
Gašper Kokot

sreda, 27.1.2010 0b 18. uri
Predavanje Umetnost preživetja v 
kriznih časih / Anton Komat

četrtek, 18.2.2010 ob 18. uri
Potopisno predavanje Filipini / 
Gregor Foedransperg

sreda, 24.2.2010 ob 18. uri
Predavanje (NE)Kemične spojine / 
Sanja Rozman

četrtek, 11.3.2010 ob 18. uri
Potopisno predvanje Japonska / 
Iztok Bončina

sreda, 17.3.2010 ob 18. uri Predavanje Kandida / Sanja Rozman

sreda, 14.4.2010 ob 18. uri
Predavanje Svobodna volja / 
Tadej Pretner

četrtek, 22.4.2010 ob 18. uri
Potopisno predavanje Popotovanje po 
Ameriki / Jasna Gabrič

četrtek, 13.5.2010 ob 18. uri
Potopisno predvanje Transibirska 
železnici / Zoran Furman

In na DELAVNICE ZA BREZPOSELNE:

Dan, datum, ura
Ime dejavnosti/
Predavatelj(-ica) 

torek, 9.2.2010 ob 10. uri
Delavnica Kako do zaposlitve / Lilijana 
Pahor

torek, 23.2.2010 ob 10. uri
Delavnica Priprava na razgovor pri 
delodajalcu / Lilijana Pahor

torek, 16.3.2010 ob 10. uri
Delavnica Razgovor pri delodajalcu / 
Lilijana Pahor

Knjižnica Sevnica: Vsak prvi in drugi četrtek v mesecu od 10.00 do 15.00 
nudimo brezplačno možnost neformalnega, vseživljenjskega učenja s 
pomočjo sodobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih jezi-
kov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih.
Informacije in rezervacije: Središče Krško - 07 488 11 73

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
V KNJIŽNICI KOSTANJEVICA NA KRKI:

Vabimo vas na delavnice, krožke, predavanja:

Dan, datum, ura Ime dejavnosti/
Predavatelj(-ica) 

vsak zadnji ponedeljek v 
mesecu  
(25. 1., 22. 2., 29. 3., 26. 4., 
31. 5., 28. 6.)

Ponedeljkovi pohodniki / Franc Bakšič

vsak torek ob 9.30 
(do 23. 3. 2010)

Ustvarjamo z glino / 
Mojca Lampe Kajtna

vsako sredo ob 9.00 
(do 17. 3. 2010)

Pletemo košare iz šibja / Tone Kastelic

petek ob 18.30 
(do 19. 3. 2010) *

Zdrava vadba / Stane Iskra

četrtek, 4. 2. 2010 ob 18. uri *
Predavanje Sedem žit za sedem dni v 
tednu / Elvira Zavodnik

četrtek, 4. 3. 2010 ob 18. uri *
Predavanje Vse za zdrav sadovnjak / 
Davor Špehar (klub Gaia)

sreda, 31. 3. 2010 ob 18. uri
Predavanje Nordijska hoja / 
Ljudmila Kramar

sreda, 7. 4. 2010 ob 16. uri
Praktično Nordijska hoja / 
Ljudmila Kramar

četrtek, 15. 4. 2010 ob 18. uri *
Predavanje Cvetoče razkošje / 
Ruth Podgornik Reš

Krožki in delavnice bodo potekali v knjižnici v Kostanjevici, predava-
nja označena z * bodo v Osnovni šoli Jožeta Gorjupa v Kostanjevici.

Valvasorjeva knjižnica Krško, Izposojevališče Kostanjevica na Krki, 
Ljubljanska 7, Kostanjevica na Krki, tel.: 07 498 62 10
Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 12.00 do 17.00 ure nudimo brez-
plačno možnost neformalnega, vseživljenjskega učenja s pomočjo so-
dobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih jezikov, računal-
ništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: 07 498 62 10

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
V KNJIŽNICI NA SENOVEM:

Vabimo vas na predavanja, krožke in tečaj:

Dan, datum, ura
Ime dejavnosti/
Predavatelj(-ica) 

vsak četrtek ob 16. uri
Krožek Zgodbe mojega življenja / 
Toni Petrovič

četrtek, 25.3.2010 ob 17. uri
Začetek krožka Zdravilna zelišča: 
prepoznavanje, nabiranje in uporaba / 
Sonja Budna

Valvasorjeva knjižnica Krško
Izposojevališče Senovo, Titova 106, Senovo, tel.: 07 490 40 28
Vsak prvi in drugi ponedeljek v mesecu od 12.00 do 17.00 nudimo brez-
plačno možnost samostojnega, neformalnega, vseživljenjskega učenja 
s pomočjo sodobne računalniške tehnologije. Naučite se lahko tujih je-
zikov, računalništva, strojepisja in pridobivate znanje v spletnih tečajih.

Informacije in rezervacije: 07 490 40 28

PODROBNEJŠE INFORMACIJE LAHKO POIŠČETE TUDI NA 
www.cvzu-posavje.si

Pridružite se nam v pridobivanju novih znanj.
Nataša Kršak, 

vodja projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol-
stvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za ob-
dobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; predno-
stne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA POSAVJE 
brezplačne poti  do znanja

Ljudska univerza Krško v sodelovanju s partnerskimi organizacijami: Valvasorjevo knjižnico Krško, Knjižnico Brežice, Knjižnico Sevnica in Mladinskim centrom Krško v le-
tih 2008-2013 vodi projekt z naslovom Center vseživljenjskega učenja Posavje. V letu 2010 za vas izvajamo številne zanimive dejavnosti in vam ponujamo bogat nabor vsebin 
s področja vseživljenjskega učenja.

Vabimo vas, da med dejavnostmi projekta izberete tiste vsebine, ki vas zanimajo.
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SpoDbuDe goSpoDarStvu
V občini Brežice se trudimo za ustvarjanje ugodnih pogo-
jev za razvoj podjetništva s komunalno opremljenimi ze-
mljišči, primernimi za umestitev proizvodnih obratov, prav 
tako sledimo razvojnim pobudam podjetnikov s sprememba-
mi Občinskega prostorske-
ga načrta. Komunalna ure-
ditev Industrijsko-poslovne 
cone Brezina je bila eden 
najpomembnejših ukrepov, 
narejen v pravi smeri spod-
bude in stabilnega razvoja 
gospodarstva v brežiški ob-
čini. Upravičenost uredi-
tve industrijske cone do-
kazuje uspešno delovanje 
proizvodnega obrata, pod-
jetje z gradbenim materi-
alom končuje gradnjo novega proizvodnega obrata in logi-
stičnega centra, kjer bo na voljo 50 novih delovnih mest v 
enem do dveh letih. 
Sprejete spremembe Občinskega prostorskega načrta omo-
gočajo sedmim podjetnikom in trem kmetom širitev proi-
zvodnje, osem posameznikov pa bo lahko razvijalo turistič-
no dejavnost. 
Tudi na območju poslovne cone v Slovenski vasi se zadeve 
premikajo v pravi smeri - podjetje Lesnina je odkupilo pro-
store nekdanjega podjetja Begros, kjer ima logistični cen-
ter, svojo zgradbo v Dobovi pa so prodali novemu in uspe-
šnemu podjetju, ki že širi in razvija svojo dejavnost, ki ni 
obremenjujoča za okoliške prebivalce in okolje ter zaposlu-
je dodatne delavce. 

Društva preDStavljajo energijo občine
Kljub močni investicijski aktivnosti v občini je največji pou-
darek namenjen občankam in občanom, ki so dejavni v šte-
vilnih društvih in so v letu 2009 dosegli kar nekaj odmevnih 
rezultatov na raznovrstnih področjih. Med dosežki občanov 

so tudi naslednji - zlata medalja iz svetovnega prvenstva 
Primoža Kozmusa in zlata medalja svetovnega mladinskega 
prvenstva Barbare Špiler, srebrna medalja karateista vete-
rana Velimirja Jukiča, uspeh ekipe članov Katane, Strelski 
klub Brežice je postal 3. najboljši klub v državi, v Pišecah je 
potekalo državno prvenstvo v pikadu, nogometni klub Breži-
ce pa je organiziral dobrodelno tekmo za svojega nekdanje-
ga člana. Gasilski pihalni 
orkester Loče in mažo-
retke so poskrbeli za vr-
hunski rezultat v Španiji, 
zlato priznanje in pla-
keto so osvojili tambu-
raši Tamburaškega orke-
stra KUD Oton Župančič 
Artiče, s srebrno plake-
to in 2. mestom na med-
narodnem tekmovanju se 
lahko pohvali MePZ Viva, 
srebrno diplomo so v Bu-
dimpešti osvojile pevke 
Vokalne skupine Solzice, 
folklorna skupina iz Artič 
je sodelovala pri uspešni 
izvedbi 5. festivala fol-
klore SloFolk, gasilci pa 
so s svojo požrtvovalno-
stjo poskrbeli za varnost 
občanov ob nedavnih po-
plavah v občini. 
Športna, gasilska, kultur-
na, turistična in druga društva združujejo vse generacije lju-
di in so neprecenljiva izkušnja za mlade, saj njihovo delova-
nje v amaterskih društvih pogosto pomeni odskočno desko za 
njihovo bodočo poklicno pot. Društva dajejo krajem v bre-
žiški občini utrip in predstavljajo prostor srečanj, druženja 
in solidarnosti. 

Občina	Brežice	v	letu	2009	
in	načrti	za	2010
Leto 2009 so poleg gospodarsko zahtevne situacije zaznamovali tudi veliko prijetnejši dogodki v brežiški 
občini, kjer je na športnem področju blestel svetovni prvak v metu kladiva Primož Kozmus, veselili smo 
se novoustanovljene Fakultete za turizem, Industrijsko-poslovna cona Brezina že služi svojemu namenu, 
uspeli smo tudi s sprejetjem sprememb Občinskega prostorskega načrta, ki pomeni zeleno luč razvojno 
naravnanim pobudam podjetnikov v občini in posledično ustvarja nova delovna mesta v občini. 

izboljšave in projekti v letu 2009
• Industrijsko poslovna cona (IPC) Brezina, 
• Spremembe Občinskega prostorskega načrta - omogočajo 

širjenje dejavnosti gospodarskega sektorja, kar pomeni 300 
novih delovnih mest v naslednjih štirih letih,

• Zaključek projekta Sekundarna kanalizacija in ČN Brežice, 
Primarna in sekundarna kanalizacija Dobova, 

• ČN in sekundarno omrežje Globoko, 
• Obnova objektov bivšega doma JLA, doma letalcev in telo-

vadnice z zunanjimi površinami za potrebe Mladinskega ho-
tela in Mladinskega kulturnega centra,

• Uvedba ISO standarda 9001 v občinski upravi,
• Obnova in predaja petih stanovanj na javnem razpisu, 
• Ureditev cestišča in izgradnja pločnika Artiče za večjo pro-

metno varnost, 
• Ureditev starega mestnega jedra - podprojekt Prenova graj-

skega parka. 

projekti, Sofinancirani S Strani morS
Občina Brežice in Ministrstvo za obrambo RS uresničujeta 
podpisani dogovor o sodelovanju pri urejanju lokalne infra-
strukture, tako so projekti s sredstvi MORS-a za 2009 obsegali 

naslednje investicije: izdelava projektne dokumentacije za 
pločnik Krška vas - Velike Malence in parkirišča, projektno do-
kumentacijo za pločnik in kolesarsko stezo Čatež - Krška vas, 
ureditev ceste Gazice, obnova mosta Boršt in izgradnja av-
tobusnega platoja in postavitev dveh avtobusnih postajališč 
ter prenos lastništva desetih stanovanj na Občino Brežice. 

uravnotežen razvoj vSeh krajevnih SkupnoSti
Občina Brežice skrbi za uravnotežen in enakomeren razvoj 
vseh krajevnih skupnosti, v l. 2009 je tako Občina investirala 
v obnovo in izgradnjo vodovodnih sistemov, sanacijo plazov, 
modernizacijo in preplastitev cest, sofinancirala je izgradnjo 

večnamenskih domov, obnavljala in gradila javno razsvetlja-
vo, pločnike, v skupni vrednosti 2 mio EUR. 

Občina Brežice je v l. 2009 izvedla investicij za 15 mio EUR, 
od tega je bilo 8 mio EU uspešno pridobljenih evropskih sred-
stev. 

načrtovane izboljšave in projekti za leto 2010
• podvoz Dobova;
• začetek izgradnje večnamenske dvorane Brežice; 
• podprojekt Izvedba nadvoza pri vodovodnem stolpu v sklo-

pu projekta obnove mestnega jedra;
• nadaljevanje izgradnje ČN in kanalizacije (Krška vas, Ma-

rof, Trnje, Mostec);
• hidravlične izboljšave vodovodnega sistema;
• rekonstrukcija ceste Župelevec - Dobova;
• urejanje prostorov za Glasbeno šolo Brežice;

• obnova stanovanj, ki jih je Občina dobila v last od MORS; 
• nadaljevanje aktivnosti Fakultete za turizem (priprava pro-

storov);
• prostorski plan Občine Brežice in DPN za HE Brežice in Mo-

krice;
• številni manjši in pomembni projekti po krajevnih skupno-

stih, med njimi tudi izgradnja pločnikov v letu 2010, ki so že 
dlje časa izpostavljeni kot nujni zaradi povečanja prometne 
varnosti občank in občanov. Tako so za izvedbo pripravljeni 
pločniki Stara vas, rondo Tuš - Trnje, Slovenska vas – Kalin - 
Obrežje, Župelevec in Bukošek; 

• projekt Razvoj skrbi za starejše v občini Brežice;
• in seveda sledenje državnim projektom v našem prostoru in 

še naprej uspešno črpanje evropskih sredstev. 
Vrednost načrtovanih projektov in investicij občine Bre-
žice za l. 2010 znaša 17,7 mio evrov. 

IPC Brezina – komunalno 
opremljena zemljišča, kjer 
so že zgrajeni novi objekti

Kljub številnim investicijam na prvem mestu ostajajo 
občani – v občini se občani združujejo v več kot 200 
društvih. 

Obnovljeni most Boršt - rezultat uresničevanja 
dogovora med Ministrtvom za obrambo RS in občine 
Brežice

Podprojekt Urejanja starega mestnega jedra – Ureditev 
grajskega parka

Za večjo prometno varnost - urejeno cestišče in pločnik 
Artiče

Spremembe občinskega 
prostorskega načrta 
omogočajo širjenje 
gospodarskih, turističnih in 
kmetijskih dejavnosti. 

ČN Globoko

Kanalizacija in ČN Brežice 

Nadgradnjo zelo dobrega osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanje v Brežicah predstavlja 
novoustanovljena Fakulteta za turizem. 
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Dpn za 
oDlagališče 
nSrao
Občina Krško je leto zaključila 
z zadovoljstvom, je v začetku 
poudaril župan Franc Bogovič, 
saj je Vlada Republike Sloveni-
je 30. decembra sprejela ured-
bo Državnega prostorskega na-
črta (DPN) za odlagališče nizko 
in srednje radioaktivnih odpad-
kov na lokaciji Vrbina. S tem so 
končno dani pogoji za normalno 
obratovanje jedrske elektrar-
ne in za izgradnjo prepotrebne-
ga odlagališča, pa tudi osnova, 
da občina Krško in ostale občine 
v 10 kilometrskem pasu pridobi-
jo nadomestilo v skladu z ured-
bo o merilih za določitev viši-
ne nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora. S potrditvijo DPN 
stopijo v veljavo tudi protoko-
li, ki sta jih decembra 2007 po-
trdila Vlada RS in Občinski svet 
občine Krško ter so bili podpi-
sani kot vzporedni dokument k 
uredbi o odlagališču in se nana-
šajo na trajnostni razvoj občine 
Krško. Pred lokalno skupnostjo 
ostaja še odgovorna naloga do-
ločiti delitev nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora za priso-
tnost jedrskega objekta. 

Delitvena 
bilanca

Potem ko je junija lani Občinski 
svet občine Krško sprejel Sklep 
o ugotovitvi premoženja občine 
Krško in o ureditvi premoženjsko 
pravnih razmerij zaradi izločitve 
dela občine in ustanovitve nove 
občine Kostanjevica na Krki, ki 
določa delitev po zakonu, Občin-
ski svet občine Kostanjevica na 
Krki pa je nato septembra spre-
jel svoj Sklep o ugotovitvi pre-
moženja, sta obe Občini vloži-
li tožbi zoper navedena sklepa. 

Župan občine Krško se je pretekli teden srečal z duhovniki 
in sestrami iz Vidma, ki svoje pastoralno delo opravljajo na 
območju občine Krško. Tradicionalno ponovoletno srečanje 
je bilo tudi tokrat priložnost za pogovor o delu in načrtih ter 
področjih sodelovanja. 

Med projekti minulega leta na področju kulturne dediščine je 
župan Franc Bogovič izpostavil sofinanciranje obnove celotne-
ga ostrešja in fasade zvonika pri cerkvi svete Rozalije, fasade 
cerkve svetega Miklavža na Gradcu v Podbočju, obnovo got-
skih kamnitih oken in opornikov ter zaščitno zasteklitev oken 
na cerkvi svetega Petra v Brestanici, fasado na cerkvi svete-
ga Lovrenca na Raki in nadaljevanje obnove grajskih hlevov v 
Brestanici. V letošnjem letu pa predlog sofinanciranja zaje-

ma obnovo devetih kulturnih spomenikov, ki so jih posamezne 
župnije prijavile na že izvedeni javni razpis za sofinanciranje 
programov obnove kulturne dediščine. Razpisanih je nekaj več 
kot 45.000 evrov, o razdelitvi katerih bo komisija odločala še v 
tem mesecu. Srečanje so duhovniki začeli z ogledom pokopali-
ške cerkve Božjega usmiljenja v Leskovcu pri Krškem, kjer jim 
je Ludvik Žagar iz župnije Leskovec, ki je pod njegovim vod-
stvom v celoti izvedla zahtevno investicijo, razkazal novogra-
dnjo, namenjeno opravljanju svetih maš ob pogrebih. Župan se 
je na srečanju zahvalil za sodelovanje kakor tudi za gospodar-
no delo duhovnikov, ki z relativno malo javnega denarja opra-
vijo zelo veliko delo pri obnovi in vzdrževanju številnih sakral-
nih objektov. „V teh težkih časih, ko so stiske ljudi vse večje, 
smo jim lahko hvaležni tudi za pastoralno delo, ki ga opravlja-
jo v naši občini,“ je po srečanju povedal župan Franc Bogovič.

Odbor za olepšanje mesta si je ob ustanovitvi pred tremi 
leti med svojimi prizadevanji zadal odpreti razgled na sve-
to Rozalijo, ki stoji na hribu nad starim mestnim jedrom v 
Krškem. Ideja se v tem času uresničuje, saj bo Občina Kr-
ško v teh dneh začela s čiščenjem gozda pod ravnico, na 
kateri stoji omenjeni sakralni objekt.

V preteklosti se je tam 
razprostiral mestni vino-
grad, skozi čas pa je hrib 
zaraslo drevje, ki je za-
strlo pogled na kulturni 
spomenik iz 17. stoletja. 
Projekt, ki bo zagotovo 
pripomogel tudi k bolj 
prijazni podobi tega dela 
mestnega jedra, vodi 
podpredsednica Odbo-
ra za olepšanje mesta, 
podžupanja občine Krško 
Ana Nuša Somrak, ki po-
udarja, da bo posek po-
tekal na osnovi soglasja 
Gozdnega gospodarstva 
Brežice. Strokovnjaki so na terenu namreč ocenili stanje 
in določili drevesa za sečnjo. V največji meri bodo počisti-
li predvsem poškodovano drevje.

Istočasno se bo skozi park ob nekdanjem Zdravstvenem 
domu tja do cerkve sv. Rozalije uredila naravna pešpot, ki 
bo namenjena prijetnim sprehodom oz. rekreaciji tistih, ki 
se radi gibljejo v naravi. Pešpot je bila tudi ena izmed idej, 
ki so jo prispevale lanskoletne arhitekturne delavnice za oži-
vitev starega mestnega jedra.   

Ključne	aktivnosti	preteklega	leta		
in	glavne	prioritete	v	letu	2010
Na tradicionalnem srečanju z novinarji, ki je letos potekalo na Čatežu ob Savi, so župani posavskih občin pred-
stavili glavne projekte, ki bodo v letu 2010 potekali v občinah Krško, Brežice in Sevnica. V Krškem so minulo 
leto uspešno premoščali z uresničevanjem zastavljenih načrtov. Med najvidnejšimi je gotovo na Vladi RS spre-
jeta uredba državnega prostorskega načrta za odlagališče NSRAO. V letu 2010 pa se bodo v občini Krško nada-
ljevala številna investicijska vlaganja, načrtovana v proračunu, ki ga bo Občinski svet obravnaval 1. februarja. 

Zadevi sta v reševanju pri Uprav-
nem sodišču v Ljubljani. 

Z enostransko sprejetim sklepom 
so bili vzpostavljeni tudi pogoji za 
dolgoročno zadolževanje občine, 
kar je bilo za Občino Krško v letu 
2009 zelo pomembno. Decembra 
sta obe Občini dosegli tudi dogo-
vor glede ureditve razmerij glede 

Galerije Božidar Jakac, kjer Ob-
čina Krško ostaja soustanovitelji-
ca tega javnega zavoda.

naložbe v letu 
2009

šolStvo in šport
Preteklo leto so zaznamovale 
številne posodobitve in zače-
te novogradnje na področju šol-
stva. Tako je v izgradnji prizi-
dek pri OŠ Leskovec, do začetka 
novega šolskega leta pa v priho-
dnjih mesecih sledi tudi obnova 
obstoječega dela šole, ki bo po-
tekala po predpisih s področja 
varčne rabe energije. 

Jeseni se je začela tudi obno-
va nekdanjega Varstveno de-
lovnega centra v Leskovcu in s 
tem pridobitev dodatnih prosto-
rov za varstvo predšolskih otrok. 
Objekt bo do pomladi z izgra-

dnjo treh igralnic, s pripadajo-
čimi notranjimi površinami in zu-
nanjim igriščem, pripravljen za 
predšolsko vzgojo približno 66-
ih malčkov. Potrebnim prosto-
rom za predšolsko vzgojo se je 
lani pridružila tudi celovito pre-
novljena enota vrtca Kekec na 
Vidmu, medtem ko je poleti ste-
kla še novogradnja vrtca in ob-

nova Osnovne šole na Raki. Vrtec 
bo zgrajen do aprila, do konca 
letošnjega leta pa bo dozidana 
in obnovljena tudi šola. 

V uporabo smo aprila preda-
li tudi novo, 1.300 m2 veliko te-
lovadnico pri Osnovni šoli Juri-
ja Dalmatina v Krškem, s čimer 
so izpolnjeni pogoji za izvaja-
nje športne vzgoje tamkajšnjih 
osnovnošolcev, v popoldanskem 
času pa je nova telovadnica ko-
risten doprinos v ponudbi objek-
tov, ki nudijo prostor za rekrea-
cijo ostalim uporabnikom. Poleg 
tega je bila konec leta zaklju-
čena tudi izgradnja zunanje-
ga, 7.331 m2 velikega športnega 
osvetljenega igrišča pri OŠ Juri-
ja Dalmatina. 

Minulo leto si gre zapomniti tudi 
po posodobitvi športnega kom-
pleksa stadiona Matije Gub-
ca. Urejeno je odvodnjavanje 
glavnega nogometnega igrišča 
in speedway steze, kanalizira-
na meteorna voda, vzpostavljen 
avtomatski sistem za namakanje 
na nogometni zelenici in novo 
opremljene tribune s 1600 se-
deži. V neposredni bližini pa je 
tik pred zaključkom tudi dokonč-
na ureditev nogometnega igrišča 
z umetno travo. 

Med pomembnimi vlaganji v 
športno infrastrukturo je tudi 
ureditev bazenskega komple-
ksa v Brestanici, kjer bo nekaj 
več kot 1,8 mio vredna investi-
cija zaključena do začetka ko-
palne sezone.

kultura
Med najvidnejšimi investicijami 
na tem področju se v leto 2009 
zapisuje celovita obnova Trga 
Matije Gubca, ki je obnovljen v 
želji vzpostavitve urejenega pri-
zorišča za kulturno dogajanje in 
medsebojno druženje. Tudi novo 
urejeni Spominski park Jurija 
Dalmatina na Vidmu kot simbol-
ni most med dvema bregovoma 
dopolnjuje ta prizadevanja. 

goSpoDarSka 
infraStruktura

Med večjimi izzivi preteklega 
leta je bila izgradnja širokopa-
sovnih povezav, ki nam bodo pri-
bližale svet vse hitrejših elek-
tronskih komunikacij; slovesno 

pa smo jeseni odprli enega naj-
večjih projektov zadnjih let - 
kanalizacijsko omrežje Krško. Iz 
naselij in iz mesta smo odpelja-
li odpadne vode ter poskrbeli za 
ohranitev in zaščito pitne vode 
ter vzpostavili pogoje za celovito 
urejanje naselij. Potem ko smo s 
Krškega polja odvedli komunalne 
vode, smo uspešno nadaljevali z 
izgradnjo sekundarnega omrež-
ja in obnovo obstoječe kanaliza-
cije. Tako so ali še bodo številni 
kraji v naši občini dobili končno 
podobo lepih in urejenih naselij. 
Med vidnejše projekte sodi tudi 
celovita ureditev Podbočja in no-
vozgrajena in obnovljena komu-
nalna infrastruktura. 

načrti za leto 
2010

Leto v občini Krško nadaljujemo 
s pripravo in sprejemom proraču-
na, ki bo svetnikom v potrditev 
predložen predvidoma 1. febru-
arja. 50,8 mio vreden proračun 
je razvojno naravnan in bo sledil 
uresničitvi že začetih investicij. 

Med najvidnejšimi bodo vlaga-
nja v šolstvo, kjer Občina Krško 
sledi trendu povečanega vpisa 
v vrtce; pomembne aktivnosti 
se bodo odvile tudi na projektu 
nove Valvasorjeve knjižnice in za 
to potrebnih odkupov v starem 
mestnem jedru; v zaključni fazi 
bodo celovite ureditve preosta-
lih naselij; gradnja kar 13 mili-
jonov in pol vrednega projekta 
širokopasovnih povezav in do-
končanje Valvasorjevega kom-
pleksa; nadaljevalo se bo tudi 
z opremljanjem poslovne cone 
Vrbina ter izgradnjo infrastruk-
ture ob obvoznici in HE Krško. V 
prihodnjem letu se bo zaključilo 
še s postopki pridobitve gradbe-
nega dovoljenja in začelo z gra-
dnjo komunalne infrastrukture, 
ki bo kasneje omogočila gradnjo 
novih stanovanjskih objektov v 
naseljih Videm - Polšca, Črnile - 
Leskovec in Gmajna - Leskovec.

K stanovanjskemu fondu Obči-
ne Krško bo prav tako pomemb-
no prispeval nakup 13-ih neprofi-
tnih stanovanj, od tega desetih v 
starem mestnem jedru, na Valva-
sorjevem nabrežju. Dodatna štiri 
stanovanja bo Občina Krško v tem 
letu pridobila tudi z novogradnjo 
v sklopu poslovno stanovanjske-
ga objekta na Raki in večnamen-
skega objekta na Velikem Trnu. 

Aktivnosti bodo posvečene tudi 
pripravam na črpanje evropskih 
sredstev. Že tri leta Občina Kr-
ško čaka na razpis za obnovo gra-
du Rajhenburg. Pričakujemo ga 
v tem letu in upamo na uspešno 
kandidaturo. Z novimi projekti 
se bomo javili tudi na skorajšnji 
peti razpis Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. S pridobljeni-
mi sredstvi načrtujemo obnovo 
vrtca Krško-Ciciban in enoto Pra-
vljica ter adaptacijo v lanskem 
letu odkupljene Mencingerjeve 
hiše. Veseli nas tudi objava raz-
pisa za vzpostavitev gospodarsko 
razvojno logističnih središč kot 
infrastrukturne platforme, kjer 
bo Občina Krško kandidirala za 
sredstva, ki bi jih namenila za 
izgradnjo PC Drnovo-Velika vas 
in izgradnjo inštituta in labora-
torijev Fakultete za energetiko 
v Vrbini. 

Župan	Bogovič	se	je	zahvalil	
duhovnikom

Pogled	na	cerkev	sv.	Rozalije	
ponovno	odprt

V sredo, 13. januarja 2010, je v Hotelu International v Zagrebu 
potekala prva tiskovna konferenca v okviru projekta Bogastvo 
podeželja v skupni turistični ponudbi, akronim Pot medičarstva 
in lectarstva med Krškim in Zagrebom, ki se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013. Zbranim 
medijem so projekt predstavili na hrvaški strani Zlatko Herček, 
direktor Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, in 
kot zastopnica slovenske strani Alenka Černelič Krošelj, višja 
svetovalka za kulturo na Občini Krško v imenu vodilnega partner-
ja RRA Posavje in partnerja Občine Krško. O različnih projektih iz 
naslova sredstev EU je govoril Krunoslav Pilko, vodja Upravnega 
oddelka za gospodarstvo Zagrebačke županije. Herček je zbra-
nim novinarjem predstavil vsebino projekta, ki sledi povezano-
sti obeh strani meje. Ena izmed številnih zgodb prepletanja je 
bila tudi osnova za skupni projekt. V Krškem je še leta 1956 de-
lovala lectarska in medičarska delavnica Stary, bogato dediščino 
znanja in veščin medičarstva in lectarstva pa raziskujejo, ohra-
njajo in uporabljajo na obeh straneh meje tudi danes.Na podro-
čju Zagrebačke županije je omenjena dejavnost še živa in kot 
taka sooblikuje način življenja prebivalcev.

Partnerji načrtujejo oblikovanje skupne turistične ponudbe, 
oglede dobrih praks na obeh straneh meje, razvijali in razvili 
bodo nove turistično in tržno zanimive tradicionalne izdelke in 
storitve na podeželju, povezane z identiteto skupnega čezmej-
nega območja. Projekt bo tako s svojo vsebino omogočil povezo-
vanje rokodelcev in ostalih ponudnikov ter na tak način okrepil 
čezmejno sodelovanje. Projekt je pomemben tudi za promoci-
jo obstoječih in novo razvitih produktov podeželja ter kulturne 
dediščine na skupnem čezmejnem območju. Glede na to, da je 
sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi partnerji že od začet-
ka projekta, pričel se je že s pripravo prijave leta 2008, aktiv-
nosti pa se izvajajo od 1. 9. 2009, dobro organizirano in teko-
če, si v duhu sodelovanja in povezovanja skupnega čezmejnega 
območja vsi želijo, da bi bilo takšnih in podobnih skupnih pro-
jektov še veliko. V naslednjih dveh letih pa Regionalno razvojno 
agencijo Posavje s partnerjema Občino Krško in Zagrebačko žu-
panijo čaka precejšnje število skupnih aktivnosti, ki bodo vodile 
v nove povezave in dosego zastavljenih ciljev na obeh straneh 
meje. Projekt bo zaključen v začetku leta 2012.

Pot	medičarstva	in	lectarstva	
med	Krškim	in	Zagrebom

Direktorji občinskih uprav: Melita Čopar, Aleksander 
Denžič in Zvone Košmerl

foto: M. Kukovičič
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Pošta na Studencu, ki posluje v prostorih občinske stavbe 
na naslovu Studenec 33, je v lanskem letu obvestila Občino 
Sevnica, da v obstoječem prostoru zaradi prostorske stiske 

nadaljnje poslovanje v predvidenem obsegu ne bi bilo več 
mogoče. Na podlagi dogovorov in izvedenega ogleda je bilo 
ugotovljeno, da je možna širitev pošte v obstoječem objek-
tu ob pogoju ustrezne sanacije dodatnega prostora za potre-
be pošte. Občina Sevnica kot lastnik objekta je z namenom, 
da se ohrani poslovalnica pošte na Studencu ter da le-ta še 
naprej posluje v občinski stavbi, kjer deluje tudi Krajevna 
skupnost Studenec, takoj pristopila k sanaciji. Izdelan je bil 
dodaten vhod v objekt in ustrezna ureditev in obnova doda-
tnega prostora, tako da bo omogočena širitev pošte in s tem 
nadaljnje poslovanje na obstoječi lokaciji. Pošta v mesecu 
januarju načrtuje tudi preureditev obstoječega prostora in 
zamenjavo pohištvene opreme z opremo iz nedavno zaprte 
poslovalnice pošte v starem delu Sevnice.

Občina Sevnica je bila uspešna pri prijavah za pridobitev dr-
žavnih sredstev v okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju 
občin v letu 2009. Na podlagi dobro pripravljene investicij-

ske dokumentacije je med drugim pridobila tudi sklep o so-
financiranju projekta izgradnje novega mostu v Podborštu v 
Krajevni skupnosti Šentjanž. Poleg izgradnje novega mostu 
je bila izvedena tudi nova cestna navezava na most v dolžini 
100 metrov. Uredile so se brežine potoka in odvodnjavanje 
meteornih vod. Gradbena dela so se končala v drugi polovici 
meseca decembra 2009. Izvajalec gradbenih del je bilo pod-
jetje Emil Grobelnik s.p. iz Žalca, vrednost investicije pa je 
znašala 46.000,00 EUR. 

V večnamen-
skem domu na 
Logu je potekal 
zbor krajanov 
Vaške skupnosti 
Log. Zbora kra-
janov se je ude-
ležil tudi župan 
Srečko Ocvirk 
s sodelavci. Po-
leg ostalih tem, 
ki jih je obrav-
naval vaški od-
bor,  so bile kra-
janom s strani 
občine  predstavljene nadaljnje aktivnosti izgradnje sekun-
darne kanalizacije na Logu s priključitvijo na centralno či-
stilno napravo Sevnica in predstavitev načrtovanja ter nači-
na umeščanja mostu na Logu v prostor.

Skladno z Uredbo za Hidro-
elektrarno Blanca je bila v 
sklopu izgradnje energet-
skega dela objekta izgrajena 
tudi premostitev reke Save z 
urejenim voziščem za dvo-
smerni promet, enostran-
skim hodnikom za pešce in 
javno razsvetljavo. Vozišče 
povezuje dve državni cesti, 
in sicer glavno državno ce-
sto Impoljca – Brestanica in 
državno cesto Breg – Sevni-
ca – Brestanica. Trenutno je 
promet na mostu Hidroelek-
trarne Blanca še vedno ome-
jen za potrebe gradbišča hi-
droelektrarne Blanca. Občina 
Sevnica je že podpisala z in-
vestitorjem izgradnje mostu, 
podjetjem HESS d.o.o., spo-
razum o soupravljanju mostu 
preko jezovne zgradbe Hi-
droelektarane Blanca, s ka-
terim je prevzela tudi upra-

Čistilna	naprava	
in	kanalizacijski	sistem	Sevnica

V okviru projekta »Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica« se bodo 
pričela izvajati dela v spodnjem delu 
Planinske ulice, in sicer od rondoja do 
Kopitarniškega mostu. Izvajalec del bo 
v začetku naslednjega tedna pričel z iz-
vedbo podvrtavanja državne ceste pod 
rondojem, kar bo trajalo približno tri te-
dne. V času izvedbe bo popolna zapora 
Planinske ceste. Obvoz bo urejen po dr-
žavni cesti Breg – Sevnica – Brestanica, 
naprej po lokalni cesti Trg svobode – Am-
bulanta, nato po lokalni cesti Kopitarna 
– Prvomajska ulica in obratno. Po kon-
čanem podvrtavanju bo sledila preveza-
va obstoječega kanalizacijskega sistema 

na zadrževalni bazen L4, ki se nahaja na 
parkirišču pri rondoju. Hkrati pa bo iz-
vajalec nadaljeval s polaganjem kana-
lizacije proti Kopitarniškemu mostu. V 
tem času bo polovična cestna zapora. V 
mesecu marcu je predvidena še ena po-
polna zapora Planinske ceste, in sicer 
od Kopitarniškega mostu proti Planini, 
ker bo izvajalec izvedel sifon pod Sev-
nično. Dela bodo potekala približno dva 
tedna, obvoz bo za osebna vozila urejen 
preko Zajčje Gore, za tovorna vozila pa 
čez Zabukovje.Vsa dela na Planinski uli-
ci naj bi bila končana v začetku meseca 
aprila. O vseh zaporah in obvozih bodo 
občani sproti obveščeni.

Kdaj	javni	promet	preko	
mostu	pri	HE	Blanca?

Za most prek jezovne zgradbe pri HE Blanca še ni bilo 
izdano dovoljenje za sprostitev javnega prometa (Vir: 
arhiv Občine Sevnica).

Tudi v proračunskem letu 2010 
Občina Sevnica namenja sred-
stva za sofinanciranje projek-
tov in programov društev na 
različnih področjih. V Ura-
dnem listu sta že objavljena 
dva razpisa, in sicer Javni raz-
pis za izbiro izvajalcev letne-
ga programa športa v občini 
Sevnica v letu 2010 ter Jav-
ni razpis zbiranja predlogov 
za sofinanciranje programov 
in projektov na področju kul-
ture, ki jih bo v letu 2010 sofi-
nancirala Občina Sevnica. Pri-
hodnji petek pa bo v Uradnem 
listu objavljen še Javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih 
programov in projektov ter 
programov za mlade v občini 
Sevnica v letu 2010. Občina 
sevnica pripravlja tudi razpis 
za društva s področja soci-
ale in zdravstva, ki bo obja-
vljen predvidoma v drugi po-
lovici februarja, ter razpis za 
lastnike kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena, ki bo ob-
javljen v marcu. Razpisna do-
kumentacija bo za vse razpi-
se dosegljiva na spletni strani 
Občine Sevnica ter na Oddel-
ku za družbene dejavnosti, za 
prve tri razpise na področju 
športa, kulture ter mladine pa 
tudi na Zavodu KŠTM Sevnica 
in na njihovi spletni strani. 

Občina Sevnica je zimsko vzdr-
ževanje lokalnih cest v občini 
Sevnica uredila s podelitvijo 
koncesije, ki je bila sklenjena 
za obdobje od konca leta  2006 
do konca leta 2010. Na levem 
bregu reke Save zimsko služ-
bo izvaja CGP Cestno in grad-
beno podjetje d.d. Novo me-
sto, na desnem pa podjetje 
Gradnje d.o.o. Boštanj. Zim-
ska služba se po vsakoletnem 
izvedbenem programu izvaja 

od 15. novembra do 15. mar-
ca. Nadzor nad stanjem prevo-
znosti je organiziran v okviru 
pregledniške službe, ki dnev-
no po planu pregleduje odseke 
cest in o tem obvešča dežurne 
v zimski službi in nadzora Ob-
čine Sevnica. Za enkratno plu-
ženje in posipavanje vseh 233 
km lokalnih cest je potrebno 
zagotoviti 12.000 EUR. V leto-
šnji zimski sezoni je bilo do se-
daj za zimsko vzdrževanje po-
rabljeno 1.200 m3 peska in 600 
ton soli. Za zimsko vzdrževanje 
javnih poti so zadolžene Kra-
jevne skupnosti vsaka na svo-
jem področju. Prednostno se 
plužijo lokalne ceste, po kate-
rih poteka avtobusni in šolski 
promet, potem pa pridejo na 
vrsto tudi ostale ceste. Konce-
sionarja imata dovolj izvajal-
cev, da ob snežnih padavinah 
in ob ustrezni opremljenosti 
vozil v prometu s predpisano 
zimsko opremo večjih proble-
mov in zastojev prometa ne bi 
smelo prihajati. 

vljanje voziščne konstrukcije 
na njem. Občina Sevnica je 
zaradi velikega javnega in-
teresa za sprostitev javnega 
prometa preko mostu Hidroe-
lektarane Blanca že naslovila 
na Direkcijo Republike Slove-
nije za ceste, ki je upravlja-
lec državnih cest in na kate-

ro se nova cestna povezava 
navezuje, pobudo za izdajo 
dovoljenja za odprtje obeh 
cestnih priključkov in posle-
dično sprostitve javnega pro-
meta preko mostu. Upamo, 
da bo Direkcija Republike Slo-
venije za ceste pobudo čim 
prej obravnavala in odobrila.

Pošta	na	Studencu	v	
obnovljenih	prostorih	

Pošta na Studencu (Vir: S. Radi)

Most	v	Podborštu

Most v Podborštu v Krajevni skupnosti Šentjanž (Vir: 
arhiv Občine Sevnica)

Priprave	za	ureditev	
salamarske	sobe	na	gradu
Predsednik Društva salamarjev Sevnica Stane Krnc in direk-
torica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek sta se sestala 
z županom Srečkom Ocvirkom zaradi ureditve salamarske 
sobe  na sevniškem gradu do praznovanja jubilejne 50. sala-
mijade, ki bo prihodnje leto v Sevnici. Zaradi dolge tradicije 

salamarstva v Sevnici, njene odmevnosti po Sloveniji in tudi 
v tujini ter zaradi visoke obletnice je prav, da se tudi ta raz-
poznavni znak Sevnice primerno predstavi na sevniškem gra-
du. Poleg grajske vinoteke, grajske kašče, številnih zbirk in 
razstav ter drugih protokolarnih prostorov na gradu, bo tam 
tudi prostor, kjer bosta predstavljena zgodovina in izkušnje 
salamarstva v Sevnici.

Sevniški salamarji uživajo velik ugled tudi v tujini. Lani 
so skupaj z županom Srečkom Ocvirkom v Sevnici gostili 
delegaciji salamarjev iz Madžarske in Slovaške (Vir: 
arhiv Občine Sevnica).

Objavljeni	
novi	razpisi

Zimsko	
vzdrževanje	
lokalnih	cest

Občina Sevnica  obvešča, da 
bo zaradi izvedbe del v okvi-
ru projekta »Čistilna napra-
va in kanalizacijski sistem 

Sevnica« od 18.01.2010 do 
05.02.2010 pri rondoju v Sev-
nici popolna zapora Planin-
ske ceste. Obvoz bo urejen 
po državni cesti Breg – Sev-
nica – Brestanica, naprej po 
lokalni cesti Trg svobode – 
Zdravstveni dom, in nato po 
lokalni cesti Kopitarna – Pr-
vomajska ulica in obratno. 
Občina Sevnica prosi za ra-
zumevanje in ustrezno upo-
števanje prometne signali-
zacije.

Na	Logu	o	kanalizaciji	in	
mostu

Obvestilo	
o	zapori	
Planinske	
ceste

Log (Vir: arhiv Občine Sevnica)

Planinska cesta v Sevnici 
(Vir: arhiv Občine Sevnica)

Splužena lokalna cesta 
(Vir: S. Radi)
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BRESTANICA - Mlade Brestaničanke razveseljujejo z uspešnimi 
predstavami v državnem prvenstvu mlajših deklic. Potem ko 
sta v 1. krogu ekipi Kostak - Elmont I, za katero igrajo „Kr-
čanke«, ter Kostak - Elmont II, ki jo sestavljajo „Senovčan-
ke«, na domačem turnirju osvojili 1. in 4. mesto, je v 2. kro-

gu ekipa Kostak-Elmont I gostovala v Ljubljani. V prvi tekmi 
so nepričakovano gladko premagale vrstnice iz Grosuplja, v 
drugi tekmi pa so proti domačinkam Sloving-Vitala I dožive-
le svoj prvi poraz v državnem prvenstvu. V tretji tekmi so 
prikazale odlično predstavo ter brez izgubljenega niza pre-
magale ekipo ŽOK Kočevje. Deklice Kostak-Elmont II so v 1. 
krogu repasaža z dvema zmagama in dvema porazoma osvo-
jile 3. mesto med petimi ekipami. 

KRŠKO - V organizaciji Gimnastičnega društva Rain Krško je 
16. januarja v telovadnici OŠ Jurij Dalmatin Krško potekal XI. 
novoletni ženski gimnastični turnir v spomin olimpionika Le-
ona Štuklja, kjer so se pomerile telovadke II. in III. stopnje 
nacionalnega stopenjskega tekmovalnega sistema iz Telova-
dnega društa Tabor Ljubljana,Gimnastičnega društva Koper 

in Gimnastičnega društva Rain Krško. Domače telovadke so 
v II. stopnji osvojile ekipno 3. mesto, posamično pa je bila 
najboljša Lina Buršič na 6. mestu. V III. Stopnji so Rainov-
ke ekipno zmagale, posamično je bila Maja Vodopivc druga, 
AnaMarie Vodopivc peta in Doroteja Imperl šesta. Ob za-
ključku turnirja se je od enajstletne tekmovalne kariere po-
slovila najuspešnejša Rainova telovadka Urška Štus.

ŠPORT, MLADI

SEVNICA - Z decembrskimi  
tekmovanji so v občini Sevni-
ca zaključili šahovska tekmo-
vanja  za leto 2009. Na Blan-
ci je bil 29. decembra odigran 
15. šahovski memorial Jožeta 
Radeja, med 42 šahisti pa je 
zmagal Dušan Čepon (ŠD Pod-
peč), v konkurenci 23 osnov-
nošolcev pa Martin Žan Po-
vše. Na tem tekmovanju so 
kot vsako leto podelili pri-
znanja in nagrade najboljšim 
tekmovalcem ŠK Milan Majcen 
Sevnica. Šahisti leta 2009 so 
postali: v hitropoteznem šahu 
Martin Povše, v pospešenem 
šahu Zvonko Mesojedec, med 
veterani Franc Derstvenšek, ki je bil tudi najboljši na tre-
ningih ter med člani Društva invalidov Sevnica, med šahist-
kami Jelena Topič, med mladimi pa Tim Povše.  J. Blas 

SEVNICA - Veteranski rokometni klub Sevnica je na svoji skup-
ščini v vikendu Udovčevih napravil analizo leta 2009. Ob spo-
znanju, da so se uspeli odbržati že 10 let, da so za toliko tudi 
starejši, a kljub temu še vedno aktivni na slovenski rokome-
tni sceni, so ugotovili, da je njihovo druženje še naprej po-
trebno in smiselno, saj nas življenjski tempo sili k sprosti-
tvi. Leto 2009 je bilo po športni plati eno najuspešnejših v 
desetih letih. Na turnirjih so osvojili kar tri zmage (v Sevni-
ci, Dolu pri Hrastniku in Ribnici), dve drugi mesti (v Novem 
mestu in Trebnjem) ter eno tretje mesto (v Izoli), nastopili 
so še v Radečah, Krmelju in Osijeku. Tudi v prihodnje se že-
lijo udeležiti številnih turnirjev in morda dodati še piko na i 
s sodelovanjem na srečanju evropskih športnikov na Bledu v 
mesecu maju. Tekmovalno sezono, v kateri načrtujejo ude-
ležbo na enajstih turnirjih, bodo pričeli 23. januarja v Novem 
mestu. Njihovo delovanje zahteva tudi nekaj časa, energije 
in pa tudi finančnih sredstev. Ker je njihovo delo amatersko 
in je glavni vir prihodkov članarina, bi radi našli donatorja 
oz. sponzorja, saj že plačilo športne dvorane predstavlja kar 
velik strošek.  J. K.

Sevniški	šahisti	leta

Zvonko Mesojedec

Deset	let	oldHANDsov

Zakaj ste sploh ustanovili 
društvo?
»Predvsem za to, ker smo ho-
teli izboljšati družabno ži-
vljenje mladih v domačem 
kraju. Nismo hoteli, da smo 
mladi prepuščeni le samim 
sebi. Začeli smo z lan par-
tyji, potem pa nadaljevali. 
Rabili smo neko pravno za-
devo, da smo lahko na njej 
organizirali, zato potem tudi 
društvo.«

Katero je glavno in osnovno 
poslanstvo?
»Naš edini in glavni cilj je ak-
tivacija mladih, da se vklju-
čijo v dogajanje v kraju, ki 
ima malce handikepa, ker je 
proč od centra.« 

Kaj delate v tej smeri?
»Poudarek je na koncertih, 
predavanjih, družabnih ve-
čerih, organiziramo tudi te-
čaje, zadnji odmeven je bil 
fotografski. Precej dobro pa 
sodelujemo tudi z društvi v 
Šentjanžu.« 

Vaš glavni projekt je Šen-
tRockJanž.
»Da, od leta 2005 smo pripra-
vili štiri ponovitve. Na tem 
koncertu smo hoteli sprva 
predstaviti dve naši ljubitelj-
ski skupini, ki igrata povsem 

„Z	resnim	delom	smo	dokazali,	
da	nismo	razgrajači“
ŠENTJANŽ - V Šentjanžu že od leta 2005 deluje Mladinsko društvo Šentjanž, ki mu od vsega začetka pred-
seduje Grega Repovž, danes 22-letni študent agronomije, ki je v pogovoru razkril načrte za tekoče leto.

za dušo, začelo se je, sedaj 
gre naprej. Odločno! Letos se 
zberemo tretji vikend v avgu-
stu, natančneje 20. in 21. 8. 
Letos bo prvič trajalo dva dni, 

ker želimo vljučiti čimveč 
mladih in starih. Rock glasba 
ni za vse in ker ni veselic, smo 
se odločili, da en dan posve-
timo narodnozabavni glasbi, 
drug dan pa rocku. Da bo pro-
jekt uspeh, bomo spet skupaj 
stopili mladi.« 

Sedaj ste že uveljavljeni. 
Verjetno pa začetki niso 
bili lahki.
»Začeli smo kot 18-19 let sta-
ri mulci, na katere so mnogi 

gledali kot na 
neke razgraja-
če. Od krajev-
ne skupnosti 
smo težko do-
bili sredstva. Z 
resnimi in od-
ločnimi pro-
jekti pa smo 
uspeli doka-
zati, da misli-
mo še kako re-
sno, potem se 
je spremenilo 
tudi gledanje 
na nas! Za 100 
% drugačno je 
danes! Da je 
temu res tako, 
potrjuje tudi 
krajevno pri-
znanje za do-
sežke minulih 
petih let. Tudi 
zadnji krajevni 

praznik je bil tesno povezan z 
našim društvom, saj smo od-
prli našo mladinsko točko.«

Ciljev za leto 2010 ne manj-
ka.
»Osnovna želja je, da zadr-
žimo vse projekte! Prvi bo 

realiziran že aprila, ko vsa-
kič znova pripravimo inten-
zivni motivacijski vikend v 
slovenskem primorju, kjer 
delamo načrte za leto, ki 
prihaja. Gre za zabavno-de-
lovni vikend, ki nam pomaga 
pri načrtovanju dela v teko-
čem letu.« 

Kako priti do mladih sil?
»V takih društvih lahko pri-
de do generacijske bariere. 
Zato je treba najprej z ne-
kom biti socialno povezan, 
spiti kak „deci“, da ga po-
tem povabiš v društvo. Če 
nisi prijatelj ali pa znanec, 
bo ta novinec težko prišel v 
društvo, ki se mu pridružuje-
jo tudi deset let mlajši, kot 
smo mi.

Malokdo razume, da lahko 
ravno s to prostovoljnostjo 
veliko pridobi za prihodnost. 
Navsezadnje pa preko tega 
dela v društvu gradiš svojo 
samopodobo, učiš se javnega 
nastopanja, timskega dela. 
Preko dela v društvu se pri-
dobijo izkušnje, ki jih starši 
in šola ne morejo dati. Vse 
to delo se poplača, morda ne 
ravno z denarjem, a slej ko 
prej pride še kako prav v ži-
vljenju.«
 Drago Perko

Grega Repovž, predsednik MD Šentjanž

POSAVJE - Z zadnjim, šestim turnirjem se je končalo tekmo-
vanje za posavskega prvaka v pikadu za posameznike. Med 
29 igralci je mago slavil Wolfi Govekar pred Matejem Bazni-
kom, na tretje mesto se je uvrstil Branko Kostrevc, na če-
trto pa Aleš Juratovec. V skupnem seštevku je zmagal  Ko-
strevc pred Govekarjem, oba iz PK KoBra Pišece, tretje mesto 
je pripadlo Bazniku iz ekipe Bar Arh, četrto mesto pa Stane-
tu Francekoviču iz ekipe Gaja.

Atletski	mnogoboj	za	
osnovnošolce
RADEČE - Atletski klub Radeče je 17. januarja v športni dvo-
rani v Radečah organiziral atletski mnogoboj za učence in 
učenke osnovnih šol dolenjske in posavske regije. Tekmova-
nja so se udeležili AK Kočevje, AK Brežice, AK Krka z učenci 
in učenkami novomeških osnovnih šol, AK Sevnica, OŠ Šen-
tjanž ter AK Radeče in učenci OŠ Radeče, skupaj 90 učen-

cev in učenk. Tekmovali so v štirih starostnih kategorijah pri 
dečkih in deklicah ter v disciplinah met žoge, skok v daljavo, 
tek in najstarejši še v skoku v višino. Zmagovalci so posta-
li: v kategoriji vrtec dečki Matevž Maček - AK Brežice, vrtec 
deklice Dora Jeličič - AK Brežice, U10 dečki Marko Pepel-
nak - AK Radeče, U10 deklice Nika Herakovič - AK Brežice, 
U12 dečki Erik Zorman - AK Krka, U12 deklice Žanin Kužnik 
- AK Brežice, U14 dečki David Remar - OŠ Šentjanž (AK Ra-
deče), U14 deklice Tjaša Potočar - AK Krka, U16 dečki Kle-
men Štumbelj - AK Krka in U16 dekleta Karka Ljubi - AK Krka.

Podelitev medalj v eni izmed kategorij 

POSAVJE - V Trzinu je potekalo še zadnje pregledno tekmova-
nje za sestavo državne reprezentance v streljanju z zračnim 
orožjem. Pri mladincih je Sevničan Klemen Juvan s 557 krogi 
od 600 možnih pred najbližjim zasledovalcem zmagal z ogro-
mno prednostjo 18 krogov, v konkurenci mladink je Brežičanka 
Simona Molan z rezultatom 362 krogov od 400 možnih, kolikor 
jih je zadela tudi zmagovalka Katja Vodeb iz Liboj, osvojila 
2. mesto, Sevničanka Mojca Kolman pa je bila z dvema kro-
goma zaostanka tretja. V tej konkurenci sta nastopili še Anu-
ša Kovačič iz Sevnice ter Andreja Novoselič iz Brežic, ki sta s 
351 in 332 krogi pristali na 4. in 6. mestu. Pri članih je s četr-
tim mestom in 564 krogi nase opozoril obetavni Sevničan Blaž 
Kunšek, njegov sotekmovalec Danilo Petrin pa je s 558 krogi 
pristal na 12. mestu. Med članicami je bila Brežičanka Gabri-
jela Pešec s 335 krogi deseta.

Posavci	trkajo	na	vrata	
reprezentance

Tekmovalno	slovo	Urške	Štus

Udeleženke gimnastičnega turnirja v Krškem

Uspešne	mlade	odbojkarice

Ekipa Kostak-Elmont I

Posavski	prvak	je	Kostrevc

KRŠKO - Potem ko je zaradi nezmožnosti pridobitve trener-
ske licence Rokometni klub Krško zapustil hrvaški trener 
Željko Babič, je funkcijo trenerja pred dnevi prevzel Jani 
Čop, ki ga je predsednik kluba Boštjan Kozole že predsta-
vil ekipi. Čop je nekdanji slovenski reprezentant in dolgo-
letni trener trboveljskega Rudarja, ki je v tej sezoni zara-
di finančnih težav razpustil člansko ekipo. Krška ekipa je 
trenutno na desetem mestu na lestvici prve slovenske ro-
kometne lige.

Jani	Čop	nov	trener	krških	
rokometašev

KRŠKO – Na že 19. mednaro-
dnem karate turnirju za ve-
liko nagrado Hrvaške v Sa-
moboru je v konkurenci 1150 
tekmovalk in tekmovalcev iz 
14 evropskih držav nastopila 
tudi petčlanska zasedba Ka-
rate kluba Triglav. Brestani-
čan Jan Piltaver je v kate-
goriji mlajših kadetov do 52 
kg osvojil bronasto medaljo. 
Med nastopi krških karatei-
stov velja omeniti še nastop 
Aleksandre Kožar, ki se je v 
kategoriji mlajših deklic uvr-
stila v drugi krog. Samanta 
Zbiljski, Luka Krajnc in Ma-
tic Dimc tokrat niso zabele-
žili vidnejših dosežkov.

Piltaver	do	brona	v	Samoboru

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

PREJELI SMO

Zahodno od Brežic je imela v preteklosti reka Sava številne rokave. 
Kot nekakšna delta je bila videti. Po opravljeni regulaciji teh roka-
vov ni več. Reka je postala kanal in njenega vijuganja je za vselej 
konec. Ko se jeseni in spomladi topi sneg v visokogorju, se v njenem 
koritu nabere preveč vode. Takrat grozijo poplave.

Ohranjen ostanek nekdanje struge v spodnjem toku Save je mokri-
šče Cola. Razteza se od Čateških Toplic proti naselju Podgračeno. 
Več kotanj je tu, kjer zastaja voda. Najprej struga Topla, kjer so iz-
viri tople vode. Sem se stekajo tudi vode iz čistilne naprave Term 
Čatež. Največje jezero je Cola. Vzdolž avtoceste proti Podgračene-
mu so številna lepa jezerca. Prostor je izjemno bogat z rastlinstvom, 
ki sodi v mokrišče. Tu domujejo številni predstavniki ptičjega sveta.

Leta 2003 je bilo področje poslikano. Izdana je bila zgibanka in ob-
čini je bila dana pobuda, da območje zaščiti. Po šestih letih se še ni 
zgodilo nič. Nasprotno. Mokrišče naglo propada zaradi raznih okoli-
ščin. Naj naštejem nekatere:
1.Občina ni sprejela zaščite in tudi v Naturo 2000 mokrišče ni uvr-
ščeno.
2.Invazivna vodna solata, ki je tujek v tem habitatu, se nekontro-
lirano množi, zato ni videti vodne površine od konca julija dalje.
3.Nihče ne opravlja kakršnihkoli vzdrževalnih del.
4.Neznanci so začeli navažati na brežine nasipni material (zemljo, 
pesek, skalovje).

Iz Nature 2000 je mokrišče Cola izpadlo zaradi tega, ker je bila pred-
videna pred sprejetjem Nature izgradnja hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Po posredovanju Evropske komisije se nekaj premika, vendar 
v javnosti niso znane končne ekonomske koristi HE Mokrice, katere 
izgradnja ogroža mokrišče, in škode zaradi trajne izgube dragoce-
nega habitata. Predstavniki Zavoda RS za varstvo narave trdijo, da 
je sobivanje hidroelektrarn in Nature mogoèe, saj se dajo zagoto-
viti nadomestni habitati. V primeru mokrišča Cole se je mogoče iz-
ogniti potopitvi dela mokrišča. Le majhna sprememba linije nasipa 
je potrebna. Ohranjena bi bila edina mrtvica reke Save.

Invazivna vodna solata ne bo sama izginila. Potreben je poseg člo-
veka. Stare rastline preko zime zmrznejo in nato potonejo na dno. 
Izjemno veliko je poleti škode zaradi izgube svetlobe v vodi, še več 
pa zaradi gnitja ogromnih količin odmrlih rastlin. Ker je v strugi To-
pla temperatura vode vedno pozitivna, ne pride do zamrznitve vo-
dnih površin. V manjših zalivčkih ob brežinah se razmnožujejo mla-
dike vodne solate že v zimskem času. Letos so padle temperature 
ozračja okoli 20. decembra nekaj dni do minus 18 stopinj Celzija, 
vendar mlada vodna solata v Topli ni pozebla. Tudi povodenj nekaj 
dni kasneje je ni odnesla.

Habitat je tako bogat, da bi ga gostje Čateških Term in številni tu-
risti z veseljem obiskovali. V občini Brežice sta travnato mokrišče 
Jovsi in poplavni gozd Dobrava. Urejeno mokrišče Cola je neizkori-
ščena turistična atrakcija.
 Ivan Tomše, Brežice

Tam nekje pred 50 leti sem z vrstniki doživljal mladost tudi pod bre-
žiškim gradom – v Vrbini. Takrat je po stari strugi Save še tekla voda, 
sto metrov naprej še ena struga, polna vode, s tolmuni, bogatimi z ri-
bami, kjer je svoj življenjski prostor imela tudi vidra. Veselje so nam 
nudili sadovnjaki pod obzidjem in neokrnjena narava. Stari grčasti to-
poli, debeli hrasti, zelene kotanje in travniki, prerezani z globokimi 
kolovozi, po katerih so voli vlekli polne vozove sena, tja nekam na 
Kranjsko. In črna Sava.

Prišel je čas, ko so modri možje na sestankih staknili glave in odloči-
li. Ob črni Savi ne gre tako lepa pokrajina. Naredili bomo njive in sa-
dili. In prišel je proletariat z mašinerijo, požagal stare topole, debele 
hraste, zasul kotanje, naredil njive, prerezane z gramoznimi cestami. 
In so sadili topole in čakali žetev.Degenerirani topoli so veselo rasli v 
nebo in dozoreli. Prišla je žetev, s katero so hranili tovarno celuloze. 
In tako vsakih nekaj let. Črna Sava je postala še bolj kosmata. Ribiču, 
ki je skoraj nevidno vrvico vlekel iz vode, se je zdelo, da napenja de-
belo razcefrano vrv. Pravzaprav nismo niti slutili, kakšne barve bi lah-
ko Sava bila. Razen ob kakšnih podaljšanih prvomajskih praznikih, ko 
knapi niso prali premog. Takrat smo iz železnega mostu vendarle ugo-
tavljali, da bi lahko bila voda tudi zelena.

In končno je po desetletjih to tudi postala. Lepa, zelena, dokaj čista, 
nič več kosmata, čeprav ne čisto zdrava. Včasih skoraj lepša od uboge 
shirane Krke, nekdaj lepotice, polne rib, v katero nedrja so se zarili 
številni vodosesi, kjer je le priložnost, da namakajo polja in končno 
obirajo slovensko papriko. In voda se črpa z dovoljenjem ministrstva, 
za katerega pravzaprav ne veš, ali skrbi za okolje in prostor ali ga uni-
čuje. Pomembno je, da pobere denar. 
Torej Sava, končno lepa na oko, zelena. In spet se najdejo modri mož-
je, staknejo glave in rečejo: Ni, da bi tako lepa voda tekla nekoristno 
odhajala. Naredil bomo HE tu, HE tam. 
Gospod bivši minister Andrej Vizjak, Brežičan, se v Posavskem obzor-
niku št. 24 sprašuje, kje so le obtičali projekti za HE Brežice in HE Mo-
krice. Ljubosumno omenja termoelektrarno v Šoštanju, govori o nekem 
maščevanju in ne vem kako izračunano milijardno škodo.
Naredili bomo HE Brežice in Mokrice, proizvedli bomo toliko in toliko 

elektrike, jo prodali in zaslužili milijarde. Kdo? Če tega ne naredimo, 
bomo imeli pač milijardno škodo. Kdo? Je to formula za izračun ško-
de? Kot bi čital strip v oblačkih.

Pa bomo imeli jezero, razvijali športne aktivnosti… Bla, bla, bla. Bolj 
zahtevni najdejo vse mogoče, tudi športne aktivnosti v Čateških topli-
cah, manj zahtevni pa so ob Savi aktivni tudi sedaj. Od takih, ki kon-
dicijo nabirajo s tekom, do kajakašev in kanuistov, ki končno uživajo 
ob čisti vodi, do kormoranov. Vsak najde nekaj zase.

Zato, da bomo nahranili nekaj sto računalnikov in LCD televizorjev itd., 
bomo dokončno iznakazili še to, kar je od pokrajine ostalo. Uničili ne-
kaj, to pa je škoda. Tudi milijardna. Za vse generacije. Kmetu bomo 
potočili njihov in ravnik, lahko bo prodal traktor in kupil čoln. Name-
sto, da bi hranil prašiče, bo nad nekdanjo njivo lovil ribe, namesto 
prekajene šunke bodo v kašči visele dimljene mrene, kleni, podusti…

Ja, pa ne bo poplav. Halo?! Še ena krepka, da bi naplahtali še tiste dvo-
mljivce. Pol stoletja nazaj je Sava tako narasla, da je bila med Krko 
in Savo sama voda. Voda je segala kakšna dva metra pod savskim mo-
stom, s sabo nosila deske, hlode, podrte kozolce, svinjake, poginule 
prašiče. Železni most je dva dni drhtel od napora. Kdo si upa trditi, 
da takšne vode ne bo več? Če ne bodo poplave spodaj, bodo pa zgo-
raj. Voda nekam mora.

Gospod Vizjak, sedaj poslanec v DZ. Verjetno lahko pridobite (in izpo-
sodite) te idejne projekte za HE Brežice in HE Mokrice. Namesto brez-
plodnega prepričevanja za in proti jih z brežiškim županom predstavi-
ta na sredini Posavskega obzornika: HE Brežice na eni, HE Mokrice na 
drugi strani. Toda pozor! Projekt naj bo predstavljen tako, da bo raz-
vidno, kaj bo uničeno, kaj potopljeno, kako in kam bo tekla voda, kje 
in kakšne bodo ribje steze, koliko hektarjev plodne zemlje bo napolni-
la akumulacija; predstavljen tako, da bo kmet oziroma lastnik zemlje 
vedel, če mu bo potopljena njiva, travnik, grmovje… Skratka, pred-
stavljen tako, da ga bo razumela tudi stara mama. In seveda v časo-
pisu, ki ga dobi 25.000 gospodinjstev. Smo v vinorodni deželi. Ne špri-
cer, nalijte nam čistega vina.

In seveda cena, koliko bo stalo. To bomo plačali tudi mi, ki nam sveti 
luč. Kajti ko bo zaškripalo pri investiciji, se bo nekega januarja podra-
žila elektrika; ko bo treba vzdrževati neko HE – se bo elektrika podra-
žila nekega junija… Menim, da ni človeka, ki bi mislil, da čebula in če-
sen rasteta v Mercatorju in solata na tržnici. Da pridemo do pridelka, 
so potrebne pridne in delovne ročice in zemlja – narava. Od nje smo 
odvisni in od nje živimo. Skrbimo zanjo in jo ne uničujmo! 

Gospod Vizjak in gospod Molan, brežiški župan. Namesto da tuhtata in 
modrujeta v Šekoranjevi gostilni, opravita ogled na terenu. Naj vaju 
pot vodi od Šentlenarta do bivšega nasada jagod v Vrbini. Jaz bi mu re-
kel prag brežiške občine, in bosta videla. Kup starih rjavih in razbitih 
železniških vagonov, starega železa, žica tu, žica tam, tramovi, zapu-
ščene podrte barake, plastika, polivinil… Nesnaga takšna, da te stisne 
v želodcu. Zapuščina tistega, ki je z blagoslovom občine gojil jagode. 
Malo naprej divja odlagališča gradbenega materiala, gum, gospodinj-
skih aparatov, plastike. Groza. Pa pogorišča, kjer so Cigani žgali ukra-
dene bakrene kable in si dvigovali življenjski standard. Kdo in kdaj bo 
ta prag očistil? Ne s prstom kazati na nekoga. Stanje je opisano in je 
tu. Sedaj. In žalostno je, da je ravno tu okrog še nekaj oaz prvobitne 
narave, opisane v začetku, kjer se najde še kakšen živeč grbast to-
pol, debel hrast in lipa.

In če bosta stopila do Save, na prod, čisto do vode, pogledala reko gor, 
pogledala reko dol… Saj ne moreta ostati ravnodušna! Pa če se bosta 
ozrla proti nebu, imela srečo in ga ne bosta zamenjala z vrano ali sra-
ko, bosta ozrla orla belorepca, ki se je tu že kar udomačil, pa kormo-
rane, divje race, kanje in vodomce… Saj nimata več srca, da bi pri-
trjevala tistim, ki hočejo to uničiti in tega nikoli niso videli. Ali pač? 
Torej najprej videti, potem odločati.

Od nuklearke nizvodno naj Sava ostane takšna kot je. Brez betonskih 
pregrad in iznakažene pokrajine, zelena in čista, kakršno sem komaj 
dočakal. Sicer čez pol stoletja današnji mladi sploh ne bodo vedeli, 
kakšna bi morala biti. Tako, kot ne vedo, kaj vse je človek uničil, da 
lahko rastejo degenerirani topoli. Zatorej: Zavod za varstvo narave – 
ukrepaj! Natura 2000? Super. Civilna iniciativa Krška vas – prihajam. 
Politično motiviran? Lepo vas prosim.
 Janko Poteko, Brežice    

Mokrišče	Cola	–	neizkoriščena	možnost	
v	turizmu	občine	Brežice

Še	HE	Brežice,	Mokrice

Rudar Senovo d.o.o., Senovo, Cesta Kozjanskega odreda 4, objavlja na podlagi 
sklepa nadzornega sveta družbe Rudar Senovo d.o.o. naslednji

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem pisnih ponudb

1. Prodajalec: Rudar Senovo d.o.o., Senovo, Cesta Kozjanskega odreda 4

2. Predmet prodaje je:
A. zemljiška parcela, ki se nahaja v centru Senovega ob Titovi cesti v bližini 
rudniške uprave: - parc. št. 138/4, gospodarsko poslopje in dvorišče v izmeri 
440 m2 , ZKV 594, k.o. Senovo

3. Izhodiščna vrednost za navedeno nepremičnino je 24.706,24 EUR

4. Pogoji prodaje:
Nepremičnina je prosta bremen. V cenah ni zajet davek. Vse dajatve v zvezi s 
sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice nosi kupec. Nepremičnina se 
prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja 
cena. Kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu predloga pogodbe, ku-
pnino pa plačati najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne ku-
pnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupnina mora 
biti plačana v 10 dneh po izstavitvi računa s strani prodajalca. Izročitev in pre-
vzem nepremičnine bosta izvedena v roku desetih dni po plačilu celotne kupnine.

5. Pogoji sodelovanja:
• na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe,
• nepremičnina se prodaja po izboru najugodnejšega ponudnika.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oz. kopijo osebnega do-
kumenta. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.
Pisne ponudbe morajo vsebovati:
• navedbo nepremičnine, za katero se kupec prijavlja na javni razpis
• ime in priimek oz. firmo ter naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika
• ceno za nepremičnino
• fotokopijo osebnega dokumenta ter davčno številko, pravne osebe pa iz-

pisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter matično šte-
vilko in davčno številko. 

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 29. januar-
ja 2010 do 12. ure na naslov:
Rudar Senovo d.o.o., CKO 4, Senovo, z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRA-
NJE PONUDB – PRODAJA NEPREMIČNINE«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja. Pri odpiranju ponudb, ki bodo prispele po 
pošti, bo upoštevan datum na poštnem žigu. Nepravočasne ali nepopolne po-
nudbe prodajalec ne bo upošteval.

6.1  Postopek izbire:
6.1.1.  Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane.
6.1.2.  Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo po-
nudbeno ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ali predkupnih upravi-
čencev ponudi enako kupnino, se bo med njimi opravila javna dražba, na ka-
teri se bo nepremičnina prodala osebi, ki bo ponudila najvišjo kupnino.
6.1.3.  Prodajalec bo v roku 8 dni pozval predkupne upravičence, da mu v 
roku 30 dni sporočijo, če uveljavljajo predkupno pravico.
6.1.4.  O odločitvi bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 15 dni po izteku roka 
za uveljavljanje predkupne pravice.
6.1.5.  Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o proda-
ji nepremičnine na sedežu družbe Rudar Senovo d.o.o., CKO 4, Senovo, tele-
fon št. 07 48 819 40. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru. 
Kontaktni osebi: Leonida Jukić in Milan Komar.
6.1.6.  Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ali katerimkoli 
ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa. Proda-
jalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega 
posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi zato navedel razloge.
 Rudar Senovo d.o.o.

Prebivalci Dolenjih Skopic, ki stanujemo v ulici vzdolž cer-
kljanskega letališča, smo na večer pred božičem, torej na 
sveti večer, ostali brez  vode. In v današnjih časih, ko je ta 
dobrina za nas samoumevna, smo nejevoljno odpirali pipe in 
godrnjali nad tem, kako se lahko to zgodi ravno na tak dan 
oz. večer in zakaj to ni takoj popravljeno. Kmalu smo opa-
zili, da so na začetku ulice na mestu okvare že delavci KOP-
a . Napako so sanirali, vendar se je na božično jutro zgodi-
lo isto- vode spet ni bilo. Toda na mestu okvare je ponovno 
že stalo parkirano vozilo in dodatni stroji ter delavci KOP-a 
. Očitno je bil potreben večji poseg in so prejšnji večer na-
pako sanirali  le delno. Sanacija okvare je na božično jutro 
trajala kar nekaj ur. In ko sem gledala tiste delavce, ki so, 
namesto doma na toplem, v snegu in blatu dočakali najprej 
božični večer, potem pa še božično jutro, da bi mi uporabni-
ki lahko imeli karseda najmanj moteno oskrbo s pitno vodo, 
sem pomislila, da tudi v današnjih časih  nam v »razvitem 
svetu« nobena dobrina ne bi smela biti kar tako samoumev-
na in da bi morali imeti tudi bolj odprte oči in hvaležnosti za  
vse, ki svoje delo opravljajo tudi na takšne, torej dela pro-
ste dneve in na praznike, da bi nam življenje nemoteno te-
klo naprej. Zato se želim vsem delavcem KOP-a, ki ste nam 
v teh dneh priskočili na pomoč, čeprav po službeni dolžno-
sti, v svojem imenu , in verjamem, da tudi v imenu mojih 
sosedov in sokrajanov, iskreno zahvaliti.
 Irena Rudman 

Zahvala	delavcem	KOP-a	

V  A  B  I  L  O 

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 
zbora članov tematskih odborov

Lokalnega partnerstva Krško, ki bo

v četrtek, 28.1.2010, ob 17.00 uri 
v sejni dvorani A Občine Krško.

Predlog dnevnega reda:

• Potrditev dnevnega reda in potek zbora 
članov tematskih odborov

• Sprejem uredbe o DPN za odlagališče NSRAO 
• Nadomestila za omejeno rabo prostora
• Reorganizacija Lokalnega partnerstva Krško

Vljudno vabljeni!

Tajništvo lokalnega partnerstva

Stroške pošiljanja krije založba!

07 49 05 780
marketing@posavje.info
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 NAGRADE:

1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada:  večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada:  večerja/kosilo za 2 osebe

Geslo prejšnje, 01/2010 številke: 

IZDELKI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

Nagrade, ki jih podarja HIŠA NARAVE, prejmejo:
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 25,00 €: 

Robi Črtalič, Studenec 58a, 8293 Studenec 
2. nagrada: pena za britje in fluid za obraz - moška 

skrivnost, v vrednosti 20,00 €:  
Janez Vogrin, Laze 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem

3. nagrada: masažna ploščica Calendula nativ z bio shea 
maslom in oljem jojobe, v vrednosti 10,00 €:  
Ana Kozole, Likarjeva 16, 8280 Brestanica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28.01.2010, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIVNICA APOLON, 
Dalmatinova 3, 8270 Krško

POROČILI
SO SE

• Peter Zorko, Leskovec 
pri Krškem in Marijana 
Demonja, Srbija.

ČESTITAMO!

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

• Sanja Padovnik, Pavlova 
vas – deklico,

• Petra Doles, Veniše – 
deklico,

• Romana Cvelbar, Gornji 
Lenart – dečka,

• Marjanca Zevnik, Vinji vrh 
– deklico,

• Marija Klavžar, Vetrnik – 
dečka, 

• Dragana  Petelinc, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Alenka Leskošek, Trnovec  
- deklico,

• Petra Frank, Globočice – 
deklico,

• Maja Imširović, Lokve – 
dečka,

• Martina Žibert, Drušče – 
deklico,

• Sandra Špeljak, Bizeljsko 
– dečka, 

• Petra Gorenc, Rožno – 
deklico,

• Tjaša Smrečnik, Velika 
Dolina – dečka,

• Lea Mlekuž, Brežice – 
deklico,

• Martina Kvartuh, 
Orehovec – dečka,

• Anica Gole, Radna – 
dečka,

• Marija Kranjc, Bizeljsko – 
dečka,

• Dijana Mrkić, Dobova – 
deklico,

• Tina Turk Milanović, 
Dolenja vas – deklico,

• Helena Zorko, Apnenik – 
dečka.

ČESTITAMO!

VABI K VPISU   

V  OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE – 
7., 8. in 9. razred IN V TEČAJE: 

- RAČUNALNIŠTVA – začetni in nadaljevalni
- TUJIH JEZIKOV vseh stopenj: 

angleščine, nemščine, španščine, francoščine, ruščine…
- SLOVENSKEGA JEZIKA  za tujce

V ŠTUDIJSKE KROŽKE in delavnice za odrasle :
- Kako do dela in zaposlitve

- Demokracija - včeraj, danes, jutri
- Risanje in slikanje 
- Krojenje in šivanje

- Ekološko vrtnarjenje in drugo.

Za več informacij pokličite:  07 - 48 81 173 
Prijavite se do 30.januarja. Vabljeni!

Internet: www.lukrsko.si/portal 
e-pošta: info@lukrsko.si 

S pravilnim odgovorom na tokratno nagradno vprašanje Po-
savskega obzornika si lahko ogledate pravo vokalno eksta-
zo, nastop jazzovskega zbora Perpetuum Jazzile, ki ga 
vodi Tomaž Kozlevčar. Pet izžrebancev si bo namreč v so-
boto, 13. februarja, koncert ogledalo s pravilnim odgovo-
rom na vprašanje:
Z letošnjim letom so se bralcem Posavskega obzornika 
iz občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in 
Radeče pridružili bralci in bralke še ene občine – katere? 
(odgovor boste našli v časopisu)

Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite do 
petka, 29. januarja, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro Perpetuum Jazzile«

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Imena izžrebancev bomo objavili v naslednji številki Posav-
skega obzornika. 

S Posavskim obzornikom na 
koncert Perpetuum Jazzile!

KRŠKO - V ponedeljek, 18. ja-
nuarja, je na Osnovni šoli dr. 
M. Rostoharja potekala pre-
daja Zelenega nahrbtnika, ki 
z Zmajčkom Jurčkom potuje 
po vrtcih in šolah na območju 
občin Krško in Kostanjevica, 
gostoval pa je tudi že v vrt-
cih Dobova, Artiče in Blanca, 
od koder se je napotil v Kr-
ško. V vrtcu pri OŠ Blanca so 
v okviru projekta Zeleni na-
hrbtnik pozimi skrbeli za pti-
ce, spoznavali različne vrste 
ptic, izdelovali lojne in se-
menske pogače, hranili ptice 
in skrbeli tudi za druge živa-
li. Izdelali so plakat o pticah 
in hranjenju. Na srečanju ob 
predaji  so predstavili različ-
ne vrste ptic in hrano zanje 

Zeleni	nahrbtnik	z	Blance	v	Krško
in igrali sprostitveno lutkov-
no igro Ptički iz gnezda. V Kr-
ško so z Zmajčkom Jurčkom 
prinesli naloge v zvezi z razvr-
ščanjem in recikliranjem od-
padkov, ki jih bodo reševali 
učenci OŠ dr. M. Rostoharja. 

Sodelujoči otroci iz vrtca Blanca s svojimi 
vzgojiteljicami in otroci iz OŠ dr. M. Rostoharja Krško 
ob predaji 18. januarja na šoli v Krškem.

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE 
Prodam opremljeno hišo, 190 m2 
(P+1+podstrešje), dva pomožna pro-
stora 40 m2, 5000 m2 sadovnjaka in 
vrta, okolica Kapel. Tel.: 051 638 731 

Prodam družinsko hišo s poslovnim 
prostorom, vrtom in sadovnjakom, 
Obrežje – Jesenice. Tel.: 07 49 57 500

V Obrežju pri Zid. Mostu prodamo – 
damo v najem hišo cca. 70 m2 z dr-
varnico. Tel.: 051 438 187 

Brežice – okolica prodam hišo z 12 a 
zemlje, garaža, leto izgradnje 1965, 
cena 82.000 €. Tel.: 070 861 670 

V najem vzamem hišo na območju 03, 
kasneje možen odkup. Tel.: 041 228 149 

Prodam vikend na Ledini pri Sevni-
ci, 300 trt, sadovnjak 2000 m2, pa-
šnik 1600 m2, gozd 1240 m2, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 771 763 

Prodam dvosobno opremljeno sta-
novanje na Vidmu, na Resi, štirista-
novanjski blok, pritličje, centralna, 
kabelska, telefon. Tel.: 041 294 915 

V najem oddamo trisobno neopre-
mljeno stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 4778 052 

V najem za daljše obdobje oddam 
2,5-sobno stanovanje v Sevnici. 
Tel.: 051 619 422

Kupim manjšo pritlično hišo ali bival-
ni vikend ali zamenjam za 2,5-sobno 
stanovanje v Krškem. Tel.: 031 394 702 

V Brežicah, Opekarska ulica, 2. nad., 
oddam v najem 2,5-sobno stanova-
nje, delno opremljeno, parkirni pro-
stor. Tel.: 031 383 191 

V Čelah, krški okoliš, prodam ali od-
dam v najem 23 a vinograda s komu-

nalno opremljenim gospodarskim po-
slopjem, ob asfaltni cesti. 
Tel.: 07 49 63 417 

Prodamo dvosobno opremljeno sta-
novanje v Dobovi, v velikosti 60 m2. 
Tel.: 041 548 390 

Prodamo zemljišče (11,5a), k.o. 
Loče, v postopku spremembe na-
membnosti v gradbeno parcelo. Tel.: 
07 45 22 056 (po 16. uri) 

Pod Šentvidom brezplačno oddamo 
v obdelavo vinograd (1.200 trt, trav-
nik), souporaba zidanice in brunari-
ce, samo resni. Tel.: 041 606 652

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA, 
OPREMA 
Prodam Renault Megan 1,5 CDI, l. 
2003, reg. 6/10, lepo ohranjen, te-
mno moder, 107.000 km, narejen ve-
liki servis, cena 5,250 €. 
Tel.: 051 203 725 

Prodam Opel Astro classic, 1,4 GL, l. 
1993, 5 vrat, solidno ohranjeno, reg. 
do 8/10, cena 480 €. Tel.: 040 274 855

Prodam Opel Astro 1,4 16 V, meta-
lik srebrna, l. 1998, odlično ohranje-
na, z vso opremo, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 692 218 

Prodam Opel Astro karavan, l. 1996, 
prev. 160.000 km, reg. do 8/10. 
Tel.: 041 331 768 

Prodam ali menjam Opel Vectro ca-
ravan 2,0 DTI, l. 1999, metalik sre-
brne barve z vso opremo, garažira-
no. Tel.: 041 944 496 

Prodam Mercedes 190 D, l. 12/1993, 
ohranjen in vreden ogleda, cena 
2.120 €, samo resni. Tel.: 070 874 120

Prodam Fiat Punto 1,2 aktual plus, l. 
2005, 2x airbag, klima, ABS, el. pa-
ket, city volan, odlično ohranjen, 
cena 4.390 €. Tel.: 041 746 788

Prodam osebni avto Seat Toledo, l. 
2002, 1.9 TDI, srebrne barve, vsa 

oprema, odlično ohranjen, dva kom-
pleta platišč, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 374 179

Prodam Megane Classic 1.6, l. 1998, 
moder, lepo ohranjen, prev. 130.000 
km, cena 1.250 €. Tel.: 07 49 64 001

Prodam Toyota Rav4, l. 2003, metal-
ne srebrne barve, prev. 136.000 km, 
zelo lepo ohranjen, nepoškodovan, 
cena: 10.500 €. Tel.: 041 840 601 

Prodam moped APN 6, reg. do 8/10. 
Tel.: 041 396 121 

Prodam skuter Jmstar – solano, letnik 
2007, 50 cm3, 2,4 kW, prev. 3000 km, 
reg. do junija 2010. Tel.: 031 633 507

Prodam avto zvočnike Hertz 180 W, 
skoraj nove, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 585 211

KMETIJSTVO, LES 
Prodam traktor Zetor 6245, odlič-
no ohranjen, registriran, in pajek Ni-
mayer 5,2 m, hidravlični dvig vreten. 
Tel.: 041 392 881

Prodam žitni kombajn Đuro Đaković z 
žitno in koruzno opremo; možna me-
njava za govedo. Tel.: 051 661 081

Prodam IMT 577 4x4, l. 1980 s 5 t hi-
dravličnim vitlom, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 791 446

Ugodno prodam traktor Guldner s 
koso, starejši letnik 1956, 13 KM. 
Tel.: 07 49 56 473

Prodam traktor Massey Ferguson 
154-4, l. 1977, 4700 ur, ima nove za-
dnje gume, cena 7000 € ali menjam 
za močnejši traktor z mojim doplači-
lom. Tel.: 041 246 742

Prodam ročno motorno kosilnico, na-
hrbtno na laks, v garanciji, in dvo-
brazdni pomični plug 10’’ Batuje. 
Tel.: 031 727 045

Prodam cepilec za drva z mizo za 
dve kratki poleni in za metrska drva, 

delovna moč 25 t, s spuščenim cilin-
drom. Tel.: 040 624 112

Prodam kovinski 3-fazni cirkular, dvi-
žna miza, do 50 cm, za mizarska dela 
ali žaganje drv, cena 410 € in kosilni-
co BCS-127 Acme z malimi kolesi, 950 
€. Tel.: 041 552 915 

Prodam molzni stroj Alfa Laval in po-
rodni boks za svinje. Tel.: 031 306 643 

Prodam motorno žago FF 61, še prvo 
verigo in plug 12 Slavonac. Tel.: 051 
232 256

Ugodno prodam vile za bale. 
Tel.: 031 580 452

Kupim inox prešo za grozdje z vodno 
dušo, od 80 – 120 l, prekucno. 
Tel.: 051 499 884

Kupim nahrbtno bakreno škropilnico, 
ročno, dobro ohranjeno. 
Tel.: 051 641 335

Kupim luščilec za koruzo na traktor-
ski pogon. Tel.: 041 561 136

Prodam koruzo v zrnju, ječmen, sila-
žne bale in elektromotor 28 kw, 2800 
obratov. Tel.: 041 581 488

Prodam oves, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 61 367

Prodam seno v kockah, cena 1,7 €. 
Tel.: 041 395 187

Prodam seno in otavo v kockah, ve-
čjo količino in vino cviček. 
Tel.: 07 49 69 486 

Prodam 155 kock otave, 200 kg je-
čmena in 200 kg tritikale. 
Tel.: 041 255 556 

Prodam ovseno slamo v kockah, je-
čmen in oves ter bočno kosilnico za 
traktor Ursus. Tel.: 07 49 67 874

Prodam suhe in silažne bale treh ko-
šenj, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 852 854

Prodam suha bukova ali mešana 
drva. Tel.: 041 709 486

Prodam suha mešana ali bukova drva 
ter cerova, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Prodam hlevski gnoj ali zamenjam za 
seno, silažo, slamo ali žito. 
Tel.: 031 306 072 

Prodam hlodovino češnje in orehov, 
ki še rastejo, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 971

Prodam bukova drva, rezana na krat-
ko, ter starejšo kravo za zakol, kupim 
pa električno žago za kosti. 
Tel.: 040 840 065

Prodam bukova suha drva, primerna 
za centralno, možna dostava. 
Tel.: 040 738 059 

Prodam bukova suha drva, parcelo 14 
a v okolici Brežic in domače zajce. 
Tel.: 051 477 243

Prodam kostanjevo kalano kolje za 
vinograd, dolžine 2 m, kostanjeve ve-
rante za ograjo in vinsko žganje. 
Tel.: 041 340 766

Prodam žagano kolje za vinograd, 
dolžina 2,2 m, okoliš Malkovec. 
Tel.: 041 827 776

Prodam kostanjevo kolje, dolgo 2 m, 
ter seno v kockah. Tel.: 041 589 757

Prodam akacijevo kolje in 100-litrsko 
hidravlično prešo. Tel.: 05 16 18 345 

Po simbolni ceni prodam 50 vinogra-
dniških betonskih stebrov. 
Tel.: 07 49 27 665 

ŽIVALI
Kupim bikca mesne pasme, težkega 
okoli 150 kg. Tel.: 031 827 482 

Kupim telico sivko ali simentalko va-
jeno paše, brejo ali primerno za pri-
pust. Tel.: 031 261 404

Kupim kravo dojiljo s teletom ali 
samo teličko, prodam bika, starega 
23 mesecev. Tel.: 040 309 402

Prodam kravo simentalko, staro 6 
let, s teletom, lepo rejeno. 
Tel.: 07 49 67 420 

Prodam race japonke, koruzo po 0,15 
€, ječmen 0,18 €, oves 0,20 €, ajda 
0,80 € in moko 2 €. Kupim smrekovo 
hlodovino. Tel.: 031 834 173 

Prodam 2 telički, simentalko in siv-
ko, 10 – 15 tednov. Tel.: 07 49 72 618 

Prodam telico simentalko, težko 500 
kg, pašno, primerno za pripust. Pro-
dam tudi rdeče vino po 0,80 €/l. 
Tel.: 040 577 552

Prodam teličko, staro 3 tedne, pa-
sma LS (simentalka). Tel.: 051 306 556

Prodam kravo simentalko s teletom 
ali brez. Tel.: 031 484 058

Prodam pašno kravo simentalko, sta-
ro 7 let, brejo 7 mesecev. 
Tel.: 07 49 69 637

Prodam 10 tednov starega bikca si-
mentalca, dvoje smuči Elan, malo sta-
rejše smučarske čevlje št. 38, motori-
stično čelado ter dvoje motoristične 
škornje št. 38 in 44. Tel.: 031 302 355

Prodam miroljubnega ovna, starega 
eno leto, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 849 795

Prodam ovna, starega 10 mesecev, 
cena 70 €. Tel.: 040 796 133

Prodam ovna, starega 30 mesecev. 
Tel.: 07 81 89 001

Prodam prašiče, težke od 100 do 140 
kg, in od 25 do 35 kg težke odojke. 
Možen tudi zakol. Tel.: 031 368 615

Prodam prašiča, težkega cca 150 
kg, hranjen z domačo kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 67 149

Prodam prašiča, težkega cca 135 kg, 
krmljen z domačo hrano, možen za-
kol. Tel.: 031 504 280

Prodam svinjo, težko 250 kg. 
Tel.: 051 361 635

Prodam prašiča, težkega 160 – 170 
kg, ali polovico - 60 kg; kličite samo 
resni kupci. Tel.: 07 49 67 169

Prodam prašiče, težke od 100 do 230 
kg, hranjeni z domačo hrano. 
Tel.: 041 243 497

Prodam 3 prašiče, težke cca. 50 kg. 
Tel.: 031 741 437 

Prodam 5 kom. prašičev, težkih 90 kg, 
domačo mast, ocvirke ter domačo sa-
lamo, v februarju. Tel.: 07 49 75 376

Prodam prašiča, težkega 170 kg. 
Tel.: 07 49 20 493

Prodam prašiča, težkega 130 kg, hra-
njenega z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 279 

Prodam 3 odojke plemenske svinje, 
eno leto starega merjasca in elektro 
motor 10 kW. Tel.: 07 49 56 009

Prodam prašiča, težkega cca. 160 kg, 
fižol češnjevec in sivček ter jedilni 
krompir. Tel.: 07 49 67 826 (po 19.00)

Prodam svinjo izločenko, težko 150 
kg, cena 1,20 €/kg, in dva prašiča, 
težka od 120 – 130 kg, hranjena z do-
mačo hrano. Tel.: 031 515 571 

Kadarkoli se vračamo domov, ne moremo verjeti, da te 
ni več. Nikdar te ne bomo pozabili, saj smo te imeli zelo 
radi,  o tebi govori le še cvetje. Vsem, ki ti prižigajo sveč-
ke in nosijo cvetje na tvoj prerani grob, iskrena hvala. 
Predvsem hvala družinama Cizelj in Žokelj ob obisku na 
domu in grobu. 

Žalujoča žena Greta s svojimi najdražjimi

MILAN SUŠIN
iz Stare vasi 44, Bizeljsko

29. januarja bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je tiho zapustil ljubi mož, 

oče, stari oče, dobri očim, 
brat in stric

V SPOMIN

Leto dni že v grobu spiš,
A v naših srcih še živiš.

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

Vsem, ki ste ga poznali, sporočamo, da je v 90. letu 
umrl naš dragi Lado Samec, mesarski mojster, 

roj. 2. 3. 1920 v Brestanici.
Dolga leta je živel v Franciji, poročen z Ano Samec 

roj. Šuler, umrla 8.10.2008.
Od njega smo se poslovili 12.1.2010 v Saint-Avold 

(Francija); Ladko, Jean-Marie, Paul-Denis  
in Roudolphe s petimi vnuki in pravnukinjo.

LADO SAMEC
iz Brestanice

V SPOMIN

Ob izgubi naše 104 leta stare drage mame, tašče, babice in 
prababice, za vse bližnje ome ali omice, se iskreno zahvalju-
jemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje in pokojnico 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi za darovano cve-
tje, sveče in druge izkazane pozornosti. Posebna zahvala tudi 
gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred. 

VSI NJENI

EVGENIJA 
BRATKOVIČ 

iz Krškega

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi izrekli sožalje in 
besede tolažbe ter jo pospremili k večnemu počitku. Hva-
la župniku iz Sv. Križa-Podbočje g. Francu Novaku, po-
grebnemu podjetju Kostak, pevcem, družinama Škulj in 
Babič ter gospe Majdi Kranjc. Iskrena hvala vsem.

V tihi žalosti njena sestra Jožica z družino   

ZOFIJE KAVER
iz Bušeče vasi 24,

Ob težkih trenutkih slovesa od moje 
drage, edine sestre 

ZAHVALA

V nebesih boš doma,
kjer angel krono da,

tam bo tvoj večni dom..
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Prireditve med 21. januarjem in 3. februarjem

Četrtek, 21. 1.
• ob 17.00 v atriju OŠ Brežice: planinski večer – Renato Mi-

lovski bo predstavil svoj alpinistični vzpon na Matterhorn
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: pričetek brezplačnih računal-

niških tečajev 
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige Martin Kr-

pan -  diplomat in vojščak, avtorja dr. Milana Jazbeca
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: predavanje Slave Čeak 

„Ničesar ni, kar ne bi mogli biti, delati ali imeti“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Gašper-

ja Kokota o Mehiki
• ob 19.00 v galeriji gradu Sevnica: razstava umetniških del 

akad. slikarja mag. Tomaža Gorjupa

Petek, 22. 1.
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: kino Bivak – The dark knight
• ob 18.00 v OŠ Raka: zabava z igro Activity
• ob 20.30 v MC Krško: stand up komedija – Srđan Jovanović

Sobota, 23. 1.
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj - pravljična idila v mo-

drih odtenkih
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica - izdelava okra-

skov iz papirja
• ob 17.00 v gasilskem domu v Dolenji vasi: tretja ocvirkija-

da KD Žarek Dolenja vas 
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
• ob 18.00 v dvorani TVD Partizan v Boštanju: „Zakladi Sa-

lomonovih otokov“, srečanje z misijonarjem dr. Dragom 
Ocvirkom

• ob 19.30  v KD Krško: družinska komedija „Blazno resno o 
seksu“, za modri abonma in izven

• ob 20.00 v e-točki MC Bistrica ob Sotli: potopisno preda-
vanje Mance Čujež o Nepalu

• ob 21.00 v MC Krško: Butnhrupn koncert

Nedelja, 24. 1.
• ob 7.00 s parkirišča restavracije Štefanič v Brežicah: po-

hod na Trdinov vrh

Torek, 26. 1.
• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: planinski večer z 

Vinkom Šeškom, Mojco Luštrek in planinsko pevsko sku-
pino Encijan

Sreda, 27. 1.
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Antona Komata 

„Umetnost preživetja v kriznih razmerah“

Četrtek, 28. 1. 
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige V zna-

menju Oriona, avtorja Karla Gržana

Petek, 29. 1.
• ob 9.00 v OŠ Sava Kladnika Sevnica: predstavitev nalog iz 

projekta Moj kraj, moja občina
• ob 17.00 v telovadnici OŠ Bizeljsko: 19. glasbeni festival
• ob 18.00 v kulturni dvorani v Tržišču: dobrodelni koncert 

– zimski glasbeni večer
• ob 18.00 v OŠ Raka: nagradni kviz
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: Don Boskovi dnevi: 

Jona, besni prerok - monodrama Gregorja Čušina
• ob 20.00 v KD Krško: koncert zasedbe Druyd

Sobota, 30. 1.
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice - izdelava pr-

stnih lutk
• od 10.00 do 12.00 v SMC Sevnica: Don Boskovi dnevi: 

ustvarjalna delavnica – pletenje košar
• ob 10.00 v spodnji dvorani gasilskega doma Sevnica: Don 

Boskovi dnevi: mednarodni turnir v namiznem hokeju Sev-
nica open 2010

• od 15.00 do 17.00  v SMC Sevnica: Don Boskovi dnevi: 
turnir v ulični košarki

• ob 19.30 v KD Krško: komedija „Vse kar ste želeli vede-
ti o nas, pa niste nikoli vprašali“ - dobrodelna prireditev  
za zbiranje sredstev za izgradnjo stopniščnega vzpenja-
la za invalide v KDK

Sobota, 30. 1.
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj presenečenja
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja z 

Urošem Srpčičem
• ob 21.00 v MC Krško: jam session

Nedelja, 31. 1.
• -ob 10.00 v SMC Sevnica: Don Boskovi dnevi: mladinska 

sveta maša s presenečenjem, ob 16.00: Don Boskov tur-
nir - zaključek

• ob 18.00  v KD Krško: plesno-gledališka predstava Plesne-
ga društva Imani „Ruta“

Ponedeljek, 1. 2.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov in odprto prvenstvo upokojencev za 
februar 2010

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:

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:

Kontaktni telefon:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, na naslovu: Posavski 
obzornik, Trg M. Gubca 3, 8270 
Krško.

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

Prodam prašiča, težkega 170 kg, mo-
žen zakol. Tel.: 07 49 63 417 

Prodam dve 130 kg svinji ter svinj-
ske polovice z možnostjo prekajeva-
nja. Tel.: 07 49 69 474 

Prodam odojke, 25-30 kg, in prašiče, 
100-140 kg, prodam tudi krmo v rin-
fuzi. Tel.: 07 49 67 135 

Prodam prašiča, težkega 150 kg, 
cena 1,60 €/kg. Tel.: 040 389 015

Prodam mlado svinjo, težko 230 kg. 
Tel.: 040 878 623

Prodam dva prašiča, težka 150 ter 180 
kg in domači med. Tel.: 041 580 983

Prodam dva pasasta pujska, teže 
med 30 – 35 kg, 9 mesecev starega 
ovna in turške kokoške – petelinčke. 
Tel.: 07 49 78 297 

Prodam prašiča, težkega okoli 220 
kg, in odojke, težke od 25 do 35 kg. 
Cena po dogovoru. Tel.: 07 49 69 016

Ugodno prodam prašiče, težke med 
100 in 140 kg. Kupim mlado brejo kobi-
lo posavko, jahalno. Tel.: 030 347 264

Prodam več prašičev, do 200 kg, kr-
mljenih z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 530

Prodam prašiča, težkega 130 kg, mo-
žen zakol. Tel.: 031 843 282

Prodam prašiča, težkega 180 kg, kr-
mljenega z domačo hrano, možen za-
kol. Tel.: 07 49 75 297

Prodam male bele prašičke, zelo dol-
ge, mesnate sorte, teža 30 – 35 kg; 
cena 2,40 €/kg. Tel.: 07 49 67 745

Prodam prašiča, težkega 180 kg, hra-
njenega s kuhano hrano, možnost za-
kola. Tel. 031 782 278

Prodam dva prašiča, težka 170 in 120 
kg, hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 041 565 142

Prodam odojke, težke med 25 do 30 
kg, in prašiče, težke od 100 do 130 kg. 
Cena po dogovoru. Tel.: 031 244 556

Prodam odojke in prašiče, težke od 
100 do 130 kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam 4 odojke moškega spola, tež-
ke od 40 – 50 kg, enega prašiča 200 kg 
in enega prašiča 120 kg. Možen zakol 
ali dostava. Ugodno. 
Tel.: 040 796 830

Prodam odojke od 25 do 30 kg ter pra-
šiče od 50 do 60 kg. Tel.: 041 744 169

Prodam zajce za zakol ali nadaljnjo 
rejo, svinjske polovice ali četrtine in 
več sort fižola. Tel.: 051 271 464

Prodam pasje mladiče rotweiler, ro-
dovniških staršev brez rodov; lepi, 
močni, veliki. Okolica Sevnice, cena 
350 € /kom. Tel.: 040 637 453

Prodam kužka pasme haski, je pri-
jeten in ima rad otroke. Cena 100 €. 
Tel.: 041 835 874

Prodam čistokrvne bernske prinašal-
ce, stare 7 tednov, psičke 200, psi 300 
€. Tel.: 0411 619 194 

Ugodno prodam 7 tednov stare mla-
diče bassethund. Tel.: 040 628 547 

VINO, ŽIVILA
Prodam okoli 150 kg belega krompir-
ja kenebek, pridelan kot bio. 
Tel: 07 49 27 056

Prodam domačo marelično marmelado 
(primerno za krofe) Tel.: 031 550 712

Prodam žganje – sadjevec iz neškro-
pljenega sadja, kakovostno. 
Tel.: 040 149 247

Prodam domači sadjevec, večjo koli-
čino zajcev ter puhalnik Tajfun z el. 
motorjem. Tel.: 051 338 819 

Prodam rdeče vino in modro franki-
njo, zelo kvalitetno. Tel.: 031 308 187 

Prodam cviček po 1 €, odlično oce-
njen, z diplomo in modro frankinjo, 
odlične kvalitete, po 1,5 €, Krško. 
Tel.: 051 607 405 

Prodam cviček, okoliš Stari Grad, po 
0,6 € nad 300 litrov. Tel.: 031 826 509

Prodam modro frankinjo. 
Tel.: 031 765 662

Prodam rdeče in belo vino, rdeče po 
0,7 € in belo po 0,6 € za l. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam kvalitetno belo in rdeče vino 
iz bizeljskega okoliša, cena 0,8 €/l ob 
nakupu nad 50 l. Podarim 5 l jabolč-
nega kisa. Tel.: 041 813 074

Prodam rdeče vino ali menjam za pra-
šiča, cena ugodna. Tel.: 041 717 758

Prodam kvalitetno rdeče in belo 
vino, cena 1 €/l. Prodam tudi obra-
čalnik Sip 220 širine, cena 200 €. 
Tel.: 041 720 308

Prodam belo in rdeče vino bizeljčan, 
gumi voz, bakreno škropilnico, hra-
stov sod 500 l ter guma M+S 145-13-
70. Tel.: 041 741 067

Prodam vino sauvignon, modro fran-
kinjo in mešano belo, možna dosta-
va. Tel.: 031 657 195

Prodam modro frankinjo, laški ri-
zling, schardonay ter mešano rdeče 
vino, odlične kvalitete, okolica Seno-
vega. Tel.: 031 564 785 

Prodam vino modro frankinjo in 
krompir dezire, kupim gumivoz 16’ 
in molzni stroj Virovitica. 
Tel.: 051 870 909 

Prodam mešano rdeče vino odlične 
kakovosti, krški okoliš, cena 0,80 €/l. 
Tel.: 041 424 448

Prodam belo in rdeče vino po 0,80 €. 
Tel.: 07 49 61 930

Ugodno prodam orehova jedrca. 
Tel.: 031 297 025

Prodam domač jedilni krompir. 
Tel.: 031 548 317

Prodam krompir desiree, bio-pride-
lek, 180 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 827 478

Prodam ječmen, lahko večjo količi-
no. Tel.: 07 45 22 056

Prodam fižol češnjevec in krompir, 
pridelano kot bio. Tel.: 041 738 338

Prodam meso doma vzrejenih zajcev 
ali žive za nadaljnjo rejo, možna do-
stava. Tel.: 031 827 482

Prodam meso teleta, termin v febru-
arju. Tel.: 031 306 072

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodamo lupinico Romer Baby Safe, 
kot novo, zraven podarimo ležalnik 
za dojenčka. Tel.: 041 657 542 

Prodam oblačila za fantka od 0-6 me-
secev, lepo ohranjena. 
Tel.: 031 688 098 

Prosim, če mi kdo podari oblačila in 
obutev št. 23, 24 za deklico staro 3 
leta, in kostum za maškare zanjo. 
Tel.: 041 459 282

Prodam kuhinjo, novo iz Lesninine 
prodajne akcije, samo leseni deli, 
zgornji in spodnji, širine 1.80 m, ugo-
dno. Tel.: 041 405 467

Za simbolično ceno prodam franco-
sko posteljo 160x200, električni šte-
dilnik in vitrino iz masivnega lesa 
180x100. Tel.: 070 866 643

Kupim rabljeno otroško kolo na aku-
mulator. Tel.: 031 465 921

RAZNO 
Mladi harmonikar iščem kitarista(-
ko), basista (-ko) in pevko za igranje, 
starost do 18 let. Tel.: 040 287 256 

Prodam otroške smuči 90 cm, z okov-
jem, palice in smuč. čevlje. 
Tel.: 031 507 111 

Prodam otroške smuči 100 in 140 cm, 
čevlje, palice. Tel.: 051 620 219

Prodam smuči Fischer RC 4, super-
carve, 158 cm, opravljeno brušenje 
in mazanje. Tel.: 040 390 870 

Prodam tračno žago za kovino, sko-
raj novo, ugodno. Tel.: 031 580 452 

Prodam risalno tablo za projektant-
ski biro, samostoječo s priborom. 
Tel.: 070 317 904 

Prodam plinsko pečko za ogrevanje 
prostorov brez jeklenke, cena 50 €. 
Tel.: 040 625 635 

Prodam sobno peč na olje Wamsler, 
malo rabljeno. Tel.: 031 466 504

Ugodno prodam malo rabljen se-
salec, okrogle oblike, moč 1300 W, 
cena 40 €. Tel.: 07 49 75 504

Podarim skoraj novi prenosni raču-
nalnik z vsemi priključki, kličite re-
sni. Tel.: 040 204 212 

Prodam TV sprejemnik Gorenje, dia-
gonala 82 cm, star 6 let, cena 200 €. 
Tel.: 031 552 797 

Prodam televizor Evelux, star okoli 7 
let, barvni, diagonala ekrana 70 cm, 
cena: 55 €. Tel.: 031 462 801

Kupim ročni diaprojektor. 
Tel.: 07 81 49 261 

Prodam skrinjo 380 l, hladilnik, še 
garancija in pletilni stroj brodež na 
kartice in dve glavi ročni. 
Tel.: 070 331 001 

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

Prodam parni čistilec H2O iz TV re-
klame, nov, za polovično ceno, zra-
ven še komplet krp. Tel.: 041 928 980 

Prodam radio Portorož z gramofonom 
v kovčku in moški plašč, star 80-100 
let, zelo lepo ohranjen. 
Tel.: 051 803 773 

Prodam rabljen hladilnik Gorenje, v: 
110 cm, š: 54 cm, bele barve, v odlič-
nem stanju, cena 30 €. Tel.: 041 846 925 

Kupim mizarski „hubelpank“. Tel.: 
07 49 59 088 

Prodam masažni stol-mizo, ohranje-
no, ugodno. Tel.: 030 911 534 

Prodam starine in nov krznen plašč. 
Tel.: 070 896 537 

Prodam 2 veliki umetniški sliki, grad Mo-
krice in grad Brežice, z masivnim okvir-
jem, olje na platnu, akad. slikar Tesar, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 49 59 115 

Zbiram sličice Kraljestvo živali, pro-
sim oglasite se, možna menjava. 
Tel.: 031 563 192

Prodam knjige o Titu, veliki format, 
ter gobelin Tito, ročno delo. Tel.: 040 
439 233 (popoldan) 

Prodam umetniško kapelico, ročno 
delo, vrata s ključavnico, bakrena stre-
ha, dve zelo lepi freski, lepega videza, 
cena po dogovoru. Tel.: 040 555 526 

Prodam sliko Tita v okvirju. Tel.: 041 
216 329 (po 18. uri)

Prodam nekaj novih (še zapakira-
nih) playstation, 3 igre, in sicer Ava-
tar, Need for Spered: Shift in Mirror’s 
Edge. Tel.: 040 796 126

Zelo ugodno prodam montažno pregra-
dno steno bor, zastekljeno z vrati (265 
x 245 cm) ter trojna sobna vrata – bu-
kova krila (70 – 80). Tel.: 031 219 039

Prodam hiško za psa, zelo kvalitetna, 
s pregrado, steklo, dvižni pokrov, po 
simbolični ceni. Tel.: 07 49 64 109

Prodam okensko krilo, 140x140 cm in 
2x 100x140, zastekljeno, pralni stroj 
Gorenje in plinski štedilnik. 
Tel.: 031 410 513 

POMOČ
RK Bizeljsko prosi dobre ljudi za TV 
sprejemnik, posteljo z jogijem in 
omarico za čevlje. Tel.: 031 525 974 

Iščem uslugo za žganjekuho in pomoč 
pri poseku vinograda, 
Tel.: 07 49 22 406 

Dobre ljudi prosim za motoristično 
čelado in rokavice za punco. Kličite 
med 17. - 20. ure na tel.: 031 830 232

Prosim za lepo hranjeno spalnico. 
Hvala. Tel.: 041 878 816

Lepo prosim za ohranjen otroški vo-

ziček za enoletnega otroka. Hvala. 
Tel.: 031 815 470

Lepo prosim za delujoč pomivalni 
stroj. Najlepša hvala. 
Tel.: 07 62 09 064

STIKI 
Vem, da samevaš tako kot jaz, vabim 
te v svoj dom na klepet, star sem 49-
let, urejen, višje postave. 
Tel.: 041 205 032

Si pošten, iskren, rjavih las in osa-
mljen, star od 53 do 56 let? Mogoče 
se najdeva za skupno življenje, pošlji 
sms. Tel.: 051 729 378 

55-letna upokojenka išče moškega, 
ki rad dela in ni vzkipljiv. 
Tel.: 030 687 725 

Če si osamljen, razočaran v življe-
nju, star od 53 do 56 let, morda se 
srečava za skupno življenje. Pošlji 
sms sporočilo na tel.: 051 756 563
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bilo v letu 2009 sklenjenih 88 
zakonskih zvez, kar je manj 
kot v letu 2008, ko so zabele-
žili 96 porok in eno ponovitev 
svečanosti ob obletnici skleni-
tve zakonske zveze - diaman-
tno poroko. 

Brežiška porodnišnica je v 
letu 2009 zabeležila 429 poro-
dov in 431 rojstev, saj so dva-
krat na svet pomagali dvojčk-
oma. Dečkov se je rodilo 223, 
deklic 208. V letu poprej pa je 
bilo 486 porodov in 491 novo-
rojenčkov, saj so imeli pet pa-
rov dvojčkov. Od tega je bilo 
249 dečkov in 242 deklic. V 
novomeški porodnišnici je 
bilo v letu 2009 1247 porodov 
in 1264 novorojenčkov, saj so 

v statistiko zabeležili 17 po-
rodov dvojčkov. Dečkov je na 
svet privekalo 665, deklic pa 
599. V letu 2008 se je v 1238 
porodih rodilo 1250 otročičk-
ov, ker so bili v 12 primerih 
dvojčki. Dečkov je bilo 682, 
deklic pa 578. Iz celjske po-
rodnišnice sporočajo, da so v 
letu 2009 zabeležili 2110 po-
rodov, kar je 108 manj kot 
leto poprej. Rodilo se je 1091 
dečkov in 1034 deklic, 15-krat 
pa so se rodili dvojčki. Tako so 
imeli v lanskem letu skupno 
število novorojenčkov 2125. Iz 
Celja še navajajo, da je njiho-
va porodnišnica beležila naj-
nižje število porodov v letu 
2003, ko je rodilo 1646 poro-
dnic. Mejo 2000 porodov so po 
štirinajstih letih znova prese-
gli leta 2007, ko so imeli 2001 
porod.  Marija Kalčič

Kot nam je sporočila mag. 
Ana Zidar Prah iz UE Sevnica, 
so v letu 2009 sklenili 43 za-
konskih zvez, kar je šest manj 
kot v letu poprej, dva zakon-
ska para pa sta si nadaljnjo 
zvestobo obljubila z obelež-

jem zlate poroke. V sporoči-
lu mag. Jožice Volčanjk iz UE 
Krško je bilo na njihovem ob-
močju, ki zajema poleg krške 
še kostanjeviško občino, skle-
njenih 118 zakonskih zvez in 
štiri zlate poroke, kar je si-
cer več kot v letu 2008 - te-
daj so sklenili 115 zakonskih 
zvez in tri zlate poroke. Na 
UE Brežice je podatke zbra-
la in posredovala mag. Moni-
ka Volk. Statistika kaže, da je 

V	letu	2009	manj	porok		
in	tudi	manj	rojstev	

Predzadnja porodnica brežiške porodnišnice v letu 
2009 Andreja Marolt Espinoza s svojo princesko

Katarina Krapež se je po 
končani osnovni šoli v doma-
či Kostanjevici na Krki po-
dala na ekonomsko srednjo 
šolo v Brežice, nato pa na 
visokošolski študij agrono-
mije, smer hortikultura. Za 
diplomsko nalogo je prou-
čevala vpliv prekrivanja plo-
dov s papirnatimi vrečka-
mi na kakovost jabolk sorte 
idared. Gre za metodo, ki jo 
uporabljajo predvsem na Ki-
tajskem in kjer se dobro ob-
nese. Katarina je svoj poskus 
delala v Bistrici ob Sotli, od 
koder prihaja njena mento-
rica dr. Metka Hudina. Kitaj-
ske vrečke sta po junijskem 
redčenju navezali na plodove 
na 40 drevesih ter počakali 
na čas obiratve. „Namen po-
skusa je bil ugotoviti, kakšen 
vpliv imajo papirnate vrečke 
na vsebnost suhe snovi, trdo-
to, dimenzijo, vsebnost slad-
korja, škroba, organskih ki-
slin in barvo plodov. Po vseh 
teh parametrih so bili rezul-
tati jabolk, prekritih s papir-
natimi vrečkami, slabši kot 
pri običajnih plodovih,“ po-
jasnjuje Krapeževa. Svoj po-
skus je primerjala tudi s po-
skusi v drugih državah in na 
drugih vrstah sadja. Nekje se 
to bolj, drugje manj obnese, 
pri nas pa vsekakor ne, saj je 
metoda tako zaradi vrečk kot 
zaradi delovne sile predraga, 
poleg tega ne prinese pozi-

Ne	le	poklic,	tudi	veselje		
in	izziv	našla	v	sadjarstvu
OREHOVEC – 24-letna Katarina Krapež iz Orehovca v kostanjeviški občini je decembra 
2008 diplomirala na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, minulega 
decembra pa je za svojo diplomsko nalogo, za katero je izvedla zanimiv sadjarski eks-
periment, prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Kot pravi, je v sadjarstvu našla svoje 
veselje in izziv, ob tem pa je vsestransko aktivna v svojem kraju in občini.

tivnih rezultatov. Podobno je 
ugotovil tudi njen sošolec, ki 
je takšen poskus izvedel na 

hruškah. Obe nalogi sta bili 
predlagani za fakultetno Pre-
šernovo nagrado, dobila pa jo 
je le Katarinina.

Mlada diplomantka se je pred 
letom dni zaposlila na Kme-
tijski zadrugi Kostanjevica na 
Krki kot vodja odkupa in ko-
operacije, želi pa tudi nada-
ljevati izobraževanje na po-
dročju sadjarstva z vpisom 
na magisterij, že februarja 
pa kot članica Slovenskega 
sadjarskega društva potuje 
na mednarodni sadjarski se-
jem v Berlin, kjer bo razsta-
vljenih preko 2000 vrst sad-
ja. Veseli jo vse v povezavi s 

sadjarstvom, predvsem z ja-
blanami, in tudi doma name-
rava zasaditi manjši sadov-

njak, sicer bolj za hobi in 
veselje kot za zaslužek. Po-
leg tega je aktivna tudi kot 
članica Turističnega društva 
Orehovec, Društva prijate-
ljev mladine Kostanjevica na 
Krki in župnijskega pastoral-
nega sveta, s kolegico vodi-
ta otroški pevski zborček, ob 
vsem tem pa najde tudi čas 
za pohode po Gorjancih in za 
popoldansko delo zavaroval-
niške agentke. Po njenih štu-
dijskih stopinjah gresta tudi 
brat Matej kot študent stroj-
ništva in sestra Vesna kot 
študentka na Gea collegeu. 

 P. Pavlovič

Orehovčanka Katarina Krapež s Prešernovo nagrado za 
diplomsko delo  

POSAVJE, CELJE, NOVO MESTO – Koledar je že izpisal nekaj novih dni v letošnjem letu 
ter obrača tudi nove statistične liste, ki jih sicer tekoče spremljamo. V tem času pa se 
še oziramo v minulo leto, zato smo zaprosili za celotne podatke tako o številu porok ka-
kor tudi rojstev in zajeli posavske upravne enote, brežiško, pa tudi novomeško ter celj-
sko porodnišnico, saj Posavke rojevajo tudi izven naših meja.  

Babica Sonja Ferenčak iz 
brežiške porodnišnice


